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1. Rådmannens betraktning av økonomiplan 2016-2019 
Rådmannen legger med dette fram budsjett og økonomiplan for 2016 – 2019. Årsbudsjett for 2016 er 
på 3,8 mrd kr med et investeringsnivå på cirka 450 mill kr. 

Økonomiplanarbeidet ble formelt innledet i Rådmannens organisasjon i mai. Rammer for sektorene 
ble vedtatt politisk i forbindelse med behandlingen av PS 15/58 Perspektivanalysen 2016 – 2025 i 
Formannskap 3. juni og Bystyret 18. juni 2015. Med bakgrunn i dette sendte Rådmannen ut et internt 
notat til sin organisasjon hvor Rådmannen ba om følgende forsterket fokus i arbeidet fra tidligere 

1) Eierskap til økonomiplanen 

2) Harmonisering av prosess og sluttprodukt 

3) Fokus på mål og resultater av 3,8 mrd kr ressursbruk 

Bakgrunnen for denne presiseringen var et ønske fra Rådmannen om å oppnå følgende: med 
forankring og eierskap kommer handlekraft ved implementering. Rådmannen har ønsket involvering 
og at arbeidet med økonomiplanen skulle foregå helst ned på virksomhetsledernivå.  
Harmonisering av prosess gir økt effektivitet. Det sikrer at virksomheten arbeider med de samme 
problemstillingene samtidig, noe som letter kommunikasjon og beslutninger ettersom 
helhetsperspektiv er tilstede. 
Det har over år vært jobbet med å få innført et nytt helhetlig styringssystem i Bodø kommune. 
Rådmannen har således ønsket at tjenesteområdene stadfester mål samt nøkkelindikatorer og 
forplikter oss til disse gjennom økonomiplanen. 
Rådmannen håper at leseren av dette dokument kjenner igjen noen av disse målsetningene for 
prosessen ettersom dokumentet gjennomgås. 
 
Bodø kommune har nå god fart i arbeidet med å operasjonalisere og realisere vedtatt samfunnsplan 
med visjon «Attraktiv hovedstad i nord» og delmålene: 

1) 70.000 innbyggere innen 2030 

2) Byen det er godt å bo i – mangfold, levekår og livskvalitet 

3) Bodø – Norges sikkerhets og beredskapshovedstad 

 
Bodø er en kommune med fortsatt bra vekst i innbyggertall, med de positive ringvirkninger dette gir. 
Samtidig er det utfordringer knyttet til finansiering av utvikling av tjenestetilbudet som økt 
innbyggertall krever; bla innen oppvekst og kultur og innen helse, omsorg og sosialvesen.  

Bodø kommune leverer i 2015 gode faglige resultater, som gir innbyggerne i Bodø et meget godt 
tjenestetilbud. Samtidig er de økonomiske utfordringene betydelige, der kommunen fortsatt må 
arbeide målrettet med å tilpasse forbruket til de inntekter vi har.      

Økonomiplanen 2016 – 2019 viser at kommunen arbeider målrettet for å innfri vedtatt 
samfunnsplan. Veksten i antall innbyggere har de siste årene vært mellom 1,1 og 1,3 % årlig i antall 
innbyggere, men denne veksten må økes vesentlig dersom målet om 70.000 innbyggere innen 2030 
skal oppnås. For de aller fleste er Bodø allerede en god by å bo i. Samtidig må det fortsatt settes inn 
innsats for at de som «faller utenfor» fortsatt får et tilfredsstillende og verdig liv.  

Her nevnes også de utfordringene vi ser på slutten av 2015 vedrørende asylanter og flyktninger. Vi 
ser i begynnelsen av november 2015 en situasjon som på mange måter er uten kontroll. De 
utfordringer dette gir vil prege både Norge som land og Bodø kommune; hvis utfordringene med et 
svært omfang nye flyktninger fortsetter. Hva dette betyr for ordinær tjenesteproduksjon er vanskelig 
å si, men dette vil nok påvirke det øvrige tjenestetilbudet kommunen kan gi; dersom ikke dette 
kompenseres fra Staten.  

I økonomiplanperioden 2016 – 2019 kan kommunestruktur bli aktualisert dersom nabokommuner 
ønsker at kommunesammenslåing blir drøftet. Det er enighet om at Bodø kommune skal være 
positive til slike samtaler, og alt tyder på at minst 4 nabokommuner nå ønsker å drøfte mulighetene 
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som ligger i dette. For kommunen kan dette bety både tilførsel av omstillingsmidler, men også nye 
utfordringer i en eventuelt sammenslått kommune.      

De økonomiske utfordringene er betydelige; ikke minst i 2016. Men dersom den «kuren» rådmannen 
foreslår gjennomføres vil en alt i 2017 kunne se økt handlingsrom. Det er derfor viktig å holde fast på 
stram økonomisk styring, kombinert med fortsatt satsing på kommunalt byutviklingsarbeid. Dette 
gjelder ikke minst for å oppnå delmålet om Bodø som sikkerhets og beredskapshovedstad. Men også 
satsingen rundt «Ny by - ny flyplass», Bypakke Bodø, Sentrumsprosjektet, Byjubileet i 2016 og Bodø i 
Vinden og andre satsinger er med på å gjøre byen attraktiv for etableringer. 
 
Ved framleggingen av forrige økonomiplan for 2015 – 2018 påpekte Rådmannen at ubalansen som 
har oppstått mellom kommunens utgifter og inntekter ikke synes mulig å balansere uten en 
permanent styrking av inntektssiden. Politisk ble det i stedet for å gjøre noe med eiendomsskatten 
valgt å legge et uspesifisert kutt innen Helse og Omsorgssektoren (HO) på 23 mill kr i 
budsjettvedtaket for 2015 - 2018 PS 14/180. Dette kom på toppen av allerede vedtatte kutt fremført 
til politisk behandling gjennom prosjekt framtida vårres del 1 og del 2. Politiske vedtak gjennom 2015 
har gjort ressursutfordringen innen sektoren ytterligere utfordrende blant annet gjennom PS 102/15 
Bo og omsorgstilbud H131 – anbudskonkurranse og videre framdrift. I RS 12/15 Avrapportering 
status prosjekt Framtida vårres del 1 og 2 ble det redegjort for blant annet situasjonen rundt at det 
hittil er realisert kun 2,6 mill kr av mål 51,5 mill kr for prosjekt Framtida vårres del 2 innen HO. Det er 
grunn til å presisere at gjennomførte organisatoriske endringer, systematisk arbeid med 
innstramming av tildelingskriteriene, arbeidstidsordninger/sykefraværsoppfølging, nytt 
styringsverktøy med mer, forventes nå fortløpende å gi en større økonomisk gevinst i 2016. 
Innføringen av samhandlingsreformen, nye lovpålegg, opprettelse av nye tjenestetilbud uten 
finansiering og krav til nye velferdsteknologiske løsninger har bidratt til å vanskeliggjøre innfrielsen 
av de økonomiske innsparingene som forventet. 
 
Rådmannen oppfatter at Bodø kommune nå står ved et veiskille i forhold til framtidig økonomisk 
bærekraftighet. Dersom man ikke lykkes med å ta ned tjenesteomfanget (redusere kostnader), styrke 
inntektssiden permanent og redusere investeringsnivået vil ikke realisering av Samfunnsplan være 
realistisk. Rådmannens forslag for 2016 – 2019 innebærer tiltak innenfor alle disse områdene. 
 
Bodø kommune har over mange år brukt mer penger enn det som har vært tilgjengelig. Dette 
illustreres i tabell under. Anslag på rammeøkning er cirka tall: 

 År Rammeøkninger (behov) Statsbudsjettet «frie» midler 

2012 234 mill 73 mill 

2013 200 mill 91 mill 

2014 PFV 96 mill 

2015 225 mill 97 mill 

2016 291 mill 122 mill 
Tabell 1.1. Rammeøkninger vs. Statsbudsjett. Tall i mill kr. 

 
Ubalanse har vært mulig å opprettholde ved å skyve på utfordringene fram i tid. Samtidig har store 
positive premieavvik og føring av investeringsrelatert momskompensasjon i drift bidratt til å lette 
regnskapsavslutningene. Dette har «skjult» reelt driftsunderskudd over mange år. 
 
Rådmannen har lyktes i å ta ned antall årsverk innen sentraladministrasjonen betydelig. Kun mindre 
nedtrekk (cirka 4 stillinger) gjenstår før Rådmannen har redusert administrative årsverk med nesten 
24 % fra 2012. Samtidig har nye lovpålegg, krav og ambisjoner gjort det nødvendig å styrke enkelte 
funksjoner. Denne økningen vurderes fortløpende av Rådmannen. Tiltak knyttet til kommunens 
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fellesområde (R8) i prosjekt Framtida vårres del 1 har som informert i RS 12/15 også vært vanskelig å 
realisere. I økonomiplan 2016 – 2019 setter imidlertid Rådmannen seg mål om 20 mill kr 
kostnadsreduksjon innenfor fellestiltak for kommunen. 
 
Rådmannens forslag bærer sterkt preg av utfordringene innen HO. Sektoren går ut av 2015 med tiltak 
i størrelsesorden 63 mill kr som ikke er realisert. I tillegg kommer ressursutfordringene gjennom 
politisk vedtak om åpning av omsorgstilbudet i H131.  
Innsparingsplanen som Rådmannen foreslår i sitt forslag er sentrert rundt HO og kommunens 
fellesområde. Dette har flere årsaker. For det første kom budsjettutfordringene innen HO så sent til 
Rådmannens kunnskap at rammer for øvrige avdelinger hadde vært «låst» en god stund. Samtidig 
har øvrige avdelinger innen Rådmannens organisasjon i hovedsak levert i henhold til prosjektmål og 
politiske vedtak knyttet til Framtida vårres del 1. Før øvrige avdelinger eventuelt blir bedt om å bidra 
med ytterligere besparelser har Rådmannen behov for å kjøre en prosess internt rundt dette. Til slutt 
ønsker Rådmannen å presisere at dette imidlertid oppfattes å være i strid med signaler og retning 
som vedtatt i Bodø kommunes Samfunnsplan. 
 
Rådmannen kommer med to forslag for å kunne levere saldert budsjett for 2016 med anbefaling om 
alternativ 1: 
Alternativ 1: Øke eiendomsskatten med 1 ‰ samt kutt innen HO på 83 mill kr. Dette forutsetter også 
realisering av 20 mill kr kostnadsbesparelser på kommunens fellesområde 
Alternativ 2: Øke eiendomsskatten med 2 ‰ noe som vil redusere nødvendig kutt innen HO til 55 
mill kr. Også her forutsettes kostnadsreduksjoner innen fellesområdet med 20 mill kr. 
 
Budsjett 2016 leveres med en «bunnlinje» på cirka 6 mill kr. Dette stammer i hovedsak fra oppvekst 
og kultursektoren/Barnehageområdet grunnet ikke prisjustert tilskudd til private barnehager. 
Rådmannen har valgt å sette disse pengene av på fond for framtidig bruk. Dersom dette ikke er 
politisk ønskelig ber Rådmannen om at midlene rettes primært inn mot oppvekst og kulturområdet. 
Bakgrunnen er Rådmannens mål om intern respekt for de rammer som er satt og for å oppfordre til 
budsjettdisiplin. 
 

2. Sammendrag og hovedtrekk 

2.1 Generelt 
Bodø kommune preges av utvikling og vekst. Vi har stor nasjonal og internasjonal oppmerksomhet, 
spesielt i prosjektet Ny by – ny flyplass. 

For å nå de mål vi har satt oss, er samarbeid og gjennomføringsevne hovednøkkelen til suksess. I så 
måte er en frisk befolkning en viktig faktor. Det samme gjelder målene om at vi skal være kommunen 
det er godt å bo i, og Bodø som landets sikkerhets- og beredskapshovedstad. 

I sammendrag for Økonomiplan 2014 – 2017 understreket Rådmannen følgende. «Under 
forutsetning om at man vil lykkes med prosjekt Framtida vårres del 2 vil inntekter og utgifter 
balansere i årene 2015-2017». I Økonomiplan 2015-2018 ble det videre presisert fra Rådmannen: 
«Rådmannen understreker at det er meget viktig at eventuelle nytilføringer av midler i kommende 
økonomiplan brukes til å stabilisere drift til gjeldende ramme og ikke på nye satsingsområder».  

Bodø kommune har ikke lyktes i forbindelse med Framtida vårres del 2 og inntektssiden i budsjettet 
for 2015 – 2018 ble ikke styrket i henhold til Rådmannens forslag. Økonomiplanen 2016 – 2019 
bærer sterkt preg av dette. 

En gjennomgang av kostnads og inntektsutviklingen innenfor HO området for årene 2010 – 2015 
viser en økning fra 781 mill kr til 1,181 mrd kr. Dette innebærer en økning på 400 mill kr eller 51 % for 
perioden. 
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Figur 1. Regulert budsjett HO. 
 

Inntektsøkningen i samme periode var 126 mill kr i 2010 til 276 mill kr i 2015, det vil si en økning på 
150 mill kr. Det har altså vært nødvending å tilføre sektoren 250 mill kr over skatt – og 
rammetilskuddet fra Staten for å opprettholde balanse. Det vises her til tabell i Rådmannens forord 
når det gjelder nivået Statsbudsjettet har ligget på senere år i forhold til nytilføringer. 
 

Figur 2. Regulert budsjett inntekter HO. 
 

Diagrammene over er basert på budsjett tall, men illustrerer hvorfor Bodø kommune nå er i en svært 
alvorlig økonomisk situasjon foran perioden 2016-2019. 

Rådmannens forslag innebærer mål om innsparinger årlig i størrelsesorden 103 mill kr. Dette vil 
naturlig nok være svært utfordrende og kreve tett samhandling mellom politikk og administrasjon. 

 

2.2 Tjenesteområdene 
Rådmannen har mot slutten av 2015 omorganisert sin stab og etablert Administrasjonsavdelingen 
ledet av assisterende Rådmann. Avdelingen fortsetter arbeidet mot å vri kompetanseprofil mot en 
mer strategisk helhetlig tilnærming, understøttet av automatisering av arbeidsprosesser. I perioden 
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2016 – 2019 er det ønskelig at avdelingens ressurser fremstår som mer strategiske samtalepartnere 
for spesielt virksomhetsledernivået. Ny HR strategi er under utarbeidelse og vil fungere som en 
plattform for hvordan Bodø kommune skal kunne løse morgendagens utfordringer. 

Nærings – og utviklingsavdelingen fortsetter arbeidet tilknyttet plan – og utviklingsområdet blant 
annet gjennom operasjonalisering og realisering av den vedtatte Samfunnsplanen. I dette ligger 
strategisk planarbeid, prosjektledelse og et omfattende arbeid med nærings – og samfunnsutvikling i 
Bodø, Salten og Nordland. 

Økonomi – og finansavdelingen vil i kommende periode fortsette arbeidet med å legge til rette for 
effektiv ressursutnyttelse innen kommunens forvaltning samt framlegge faktabasert tallmateriale og 
økonomiske betraktninger i forbindelse med politiske saker. Avdelingen vil fullføre arbeidet for å 
sikre en god eierstyring i Bodø kommune første halvår 2016 samt styrke sin kompetanse innen 
Energifeltet. I løpet av første halvår vil det bli utarbeidet og gjennomført en plan med det mål å få de 
folkevalgte selv til å ta eierskap og definere økonomiske handlingsregler som omtalt i PS 15/58 
Perspektivanalysen 2016-2025. 

Innen Oppvekst – og kulturavdelingen fortsetter arbeidet med å videreutvikle den nyetablerte Barne 
- og Familieenheten med mål om økt tverrfaglig samhandling. Sektoren påventes også å møte et 
ekstra trykk fra IMDI rundt bosetting av flyktninger som følge av den humanitære katastrofen i Syria. 
Utover dette vil sektoren naturligvis fortsatt ha fokus på å opprettholde Bodøs posisjon som nasjonal 
foregangskommune for oppvekst for barn og unge. 

Helse og omsorgssektoren preges i kommende økonomiplan av krav om innsparinger og 
kostnadskontroll til tross for økende demografiske utfordringer. Parallelt jobbes det med å støtte 
oppunder kommunens hovedmål om en frisk befolkning – lenge i jobb ved å vri ressursinnsatsen mot 
forebyggende og helsefremmende aktivitet. Avdelingen fortsetter også jobbingen innenfor konseptet 
«Omsorg 2020» som innebærer fornyelse og forbedring av omsorgsarbeidet i landets kommuner. 
Sentralt i denne satsingen står kompetanseutvikling, innovasjon herunder velferdsteknologi og 
frivillighetsmobilisering. 

Teknisk avdeling har under lang tid vært under press som følge av en sterk ekspansiv 
utbyggingsperiode med mange store byutviklingsprosjekter. I 2016 vil avdelingen fokusere på å få 
gjennomført retaksering av all eiendomsmasse, verker og bruk i kommunen. I tillegg skal byjubileet 
gjennomføres med en rekke arrangementer som vil trenge støtte fra Byteknikk. 

Rådmannen har med sin organisasjon kun lyktes i å realisere deler av de tiltak som ble definert i 
forbindelse med Framtida vårres del 1 på kommunens fellesområde (R8). Innenfor en rekke tiltak 
som velferdspermisjoner, seniorordning osv har det gjennom trepartssamarbeidet ikke vært mulig å 
komme til realistiske og gjennomførbare tiltak som matcher måltallene satt for de ulike 
delprosjektene. 

Rådmannen ønsker å invitere til en prosess med de folkevalgte for hvordan investeringsplan for 
årene 2017-2019 kan tas ned til et nivå rundt 250 mill kr. Dette vil sikre Bodø kommune fortsatt 
selvråderett over egne investeringsbeslutninger. Prosjektene «Nytt Rådhuskvartal» og «Tverlandet 
skole» er begge omtalt i egne politiske saker parallelt med framføringen av ny økonomiplan. 
Rådmannen anbefaler gjennomføringen av «Nytt Rådhuskvartal» under forutsetning av at prosjektet 
gjennomføres og implementeres som selvfinansierende. Tverlandet skole søkes også gjennomført, 
men i faser og strekt ut i tid i forhold til tidligere politiske vedtak. Alternativet er å legge bort alle 
andre investeringsprosjekt i Bodø kommune kommende periode inntil Tverlandet skole er realisert i 
løpet av 2019. 
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3. Forutsetninger og beregninger 

3.1 Befolkningsendringer 
Den 1. januar 2015 bodde det 50 185 innbyggere i Bodø kommune. Dette er en vekst på 454 
innbyggere fra året før. Kvartalstallene fra Statistisk sentralbyrå viser at folketallet i Bodø har økt til 
50 331 per 1. juli 2015, en økning på 146 innbyggere første halvår. Av dette er fødselsoverskuddet på 
139 personer og nettoflyttingen på 7 personer.  
 
Årene 2016-2019 er prognosetall utarbeidet av SSB juni 2014, nærmere bestemt MMMM prognosen 
til SSB. 

Befolkning 01.01. F 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019 
Vekst 
2015-
2019 

0-5 år 3 684 3 648 3 674 3 700 3 741 57 

6-15 år 6 064 6 242 6 249 6 295 6 331 267 

16-66 år 34 182 34 699 35 018 35 298 35 586 1 404 

67-79 år 4 499 4 634 4 822 5 023 5 192 693 

80-89 år 1 468 1 460 1 481 1 515 1 549 81 

90 år + 288 279 300 305 325 37 

Sum 50 185 50 962 51 544 52 136 52 724 2 539 

Befolkningsvekst antall   777 582 592 588   

Befolkningsvekst prosent   1,5 % 1,1 % 1,1 % 1,1 %   

Tabell 3.1. F 2015 er faktiske tall per 1.1.2015. P2016-2019 er hentet fra SSB sin MMMM prognose utarbeidet 
juni 2014. Kilde: SSB. 

 

3.2 Prisforutsetninger  
I presentasjonen av kommuneopplegget i kommuneproposisjonen/Statsbudsjettet fokuseres det på 
reelle endringer i kommunesektorens inntekter. Dette innebærer at man i Statsbudsjettet 
prisjusterer kommunesektorens inntekter for anslått lønnsvekst og anslått prisvekst på varer og 
tjenester før man legger til realveksten. 

Deflatoren for kommunesektoren utarbeides i Finansdepartementet (FIN) i forbindelse med 
Statsbudsjettet og består av en delindeks for lønnsvekst og en delindeks for kjøp av varer og 
tjenester. Lønnsvekst teller knapt 2/3 av deflatoren. Andelen har vært stabil over tid. 

 

  2015 2016 

Lønn 3,3 % 2,7 % 

Varer 2,1 % 2,5 % 

Deflator 3,0 % 2,7 % 
Tabell 3.2. Prisstigning og deflator 2015 og 2016. 

Følgende kostnadselementer er ikke dekket av deflatoren: 

 Rentekostnader. 

 Pensjonskostnader er dekket i deflatoren i den grad de øker i takt med lønnsveksten. Dersom 
pensjonskostnadene øker mer (eller mindre) enn lønnsveksten, fanges ikke dette opp av 
deflatoren. Dette har vært tilfelle de senere år. 

 Demografikostnader. 
 

Alle disse kostnadselementene må dekkes innenfor allerede disponible rammer, eventuelt 
finansieres av vekst i frie inntekter. 
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Rådmannen har lagt inn følgende prisjustering: 
Artene 10150/10202/10222/10350/10503/10505/10506/10530  2,7 % 
Artene 11000:12799        2,5 % 
Artene 12900:12999        0,0 % 
Artene 13000:14799        2,7 % 
Artene 16000:17899        2,7 % 
Artene 17900:17999        0,0 % 
Artene 18000:18999        2,7 % 
 
Følgende unntak er gjort: 
Ansvar 1290, 3050, 6801, 6900:6920, 8000:8999   Ikke prisjustert 
Art 13713, 16020, 16030, 16040, 16050     Ikke prisjustert 
Art 17000, 17020,17300, 17700 på NU-avdelingen   Ikke prisjustert 
 
Pensjonssatser benyttet:       2016    2015  
BKP        16,19 % 15,88 % 
KLP        19,96 % 19,85 % 
STP        11,15 % 11,55 % 
 
Norges Banks rentebane per oktober 2015 legges til grunn for beregning av renter i økonomiplanen. 
Rentesats består av to hovedelementer: styringsrente Norges bank og kredittpåslag. Styringsrenten 
er renten banken får på sin brukskonto i Norges Bank. Kredittpåslag er pris banken må betale for å få 
låne penger ute på markedet. Tabellen under viser hvordan rentesatser for kommende 
økonomiplanperioden er satt opp. Satsene brukes blant annet i beregningen av renteutgifter i 
investeringsplanen for 2016-2019. Det må presiseres at rentebanen er beheftet med usikkerhet og 
endringer kan medføre avvik for de reelle renteutgiftene. Det er fortsatt usikkert hvordan 
myndighetens krav om økt egenkapital hos banker vil påvirke bankenes marginpåslag.  

  2016 2017 2018 2019 

Styringsrente 0,75 % 0,75 % 1,00 % 1,50 % 

Kredittpåslag 0,55 % 0,55 % 0,55 % 0,55 % 

Rente i økonomiplanen 1,30 % 1,30 % 1,55 % 2,05 % 
Tabell 3.3. Rentebane økonomiplan 2016-19. 

En rentesats på 1,3 % for to neste årene vurderes av Rådmannen som svært lav. Dette gjør 
kommunen sårbar og med en betydelig større nedside enn oppside. Rådmannen har valgt fortsatt å 
kjøre store deler av gjeldsporteføljen knyttet til fastrentevilkår. Dette reduserer fleksibilitet i forhold 
til avdragsbetaling, men gir en mye større forutsigbarhet for kommunen med hensyn på 
rentesvingninger. En endring i styringsrenten på 0,25 % fra Norges Bank antas å slå t med cirka 3 
mill kr i forhold til kommunens gjeldsportefølje. 

 
3.3 Utvalgte nøkkeltall  
Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter. Statens anbefaling er 1,75 %. 

Netto driftsresultat Regnskap 
2014 

Prognose 
2015 

Budsjett 
2016 

Budsjett 
2017 

Budsjett 
2018 

Budsjett 
2019 

Bodø i 1000 kr              40 722             36 800                 -792              -2 151              -2 151              -2 151  

Bodø i % -1,2 % -1,1 % 0,0 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 

Bodø i 1000 kr *               40 722             36 800                 -792             -2 251            -10 651            -57 651  

Bodø i % * -1,2 % -1,1 % 0,0 % 0,1 % 0,3 % 1,6 % 

 Tabell 3.4. Netto driftsresultat korrigert for investeringsrelatert moms. Tall i 1000 kr. 
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Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekt er en av de viktigste indikatorer på kommunens 
økonomiske sunnhet og bæreevne. Den viser hvor mye kommunen har til disposisjon for eksempel til 
fondsavsetning (sparing) samt egenbidrag til finansiering av investeringer med mere. Staten 
anbefaler et netto driftsresultat på 1,75 % over tid. Rådmannen har i tabell 3.4 vist hvordan en 
innstramning av investeringsplanen vil påvirke kommunes netto driftsresultat i perioden, dette 
framkommer i linjene merket med *.  

Oversikten viser at Bodø kommune ikke vil være i stand til å levere i henhold til målsetting (vedtatt i 
tidligere perspektivmeldinger) i kommende økonomiplanperiode. Beregnet nettodriftsresultat 
forventes å ligge rundt null i hele økonomiplanperioden. En strammere investeringsplan vil derimot 
bedre resultatet mot slutten av økonomiplanperioden. De videre nøkkeltallene og figurene er basert 
på resultatet og forutsetningen som ligger i de 2 øverste radene i tabell 3.4. 

 Regnskap 
2014 

Budsjett 
2015 

Budsjett 
2016 

Budsjett 
2017 

Budsjett 
2018 

Budsjett 
2019 

Gjeldsutvikling i 1000 kr         3 632 038        3 790 783        4 033 661        4 633 331        5 238 291        5 631 784  

Gjeldsgrad i % brutto driftsinnt. 109,3 %       113,1 % 113,6 % 128,2 % 143,6 % 153,3 % 

Brutto investering % br.dr.innt. 27,3 % 10,5 % 15,0 % 27,1 % 30,0 % 23,2 % 

Tabell 3.5. Gjeldsgrad og brutto investeringsutgifter. Tall i 1000 kr. 

Hvis det ikke skjer endringer i investeringsnivået for kommende økonomiplanen vil gjeldsportefølje 
øke og vil utgjøre 153,3 % av bruttodriftsinntekter. Det er en økning i forhold til 2015 på 40,2 %. Til 
sammenligning anbefaler staten at gjeldsgrad ikke skal overstige 50 % av bruttodriftsinntekter. 
Brutto investering i % av brutto driftsinntekter anbefales å ligge på et nivå under 15 %. 

 

Bodø kommune har fortsatt noe å gå på når det gjelder justering av lokale inntekter og avgifter. 
Nøkkelen til å kunne realisere ambisjonene i kommende samfunnsplan, vil være organisasjonens 
evne til å justere aktivitetsnivå og således utgiftsnivået, i henhold til disponible inntekter. 

Figur 3. Kommunens gjeld splittet opp i undergrupper. Tall i mill kr. 

Rådmannen har i arbeidet med ny økonomiplan hatt fokus på å kunne framstille kommunens 
gjeldsportefølje splittet i ulike kategorier. Framstillingen ovenfor viser utviklingen i kommunens gjeld, 
men delt opp i hva som er relatert til vann og avløp, startlån og øvrige lån. Rådmannen ønsker nå et 
sterkere fokus på det som er knyttet til bruk av frie inntekter. 
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Utvikling av inntekter og utgifter 
Figur 4 under viser utviklingen i differansen mellom inntekter og utgifter. Det er viktig å skille mellom 
faktiske tall (2010-2014) og budsjett (2015-2019). I prognosen legges det til grunn en fortsatt økning i 
inntekter for Bodø kommune på nivå med 2015 og det som er forespeilet i Statsbudsjett for 2016. 
Der er imidlertid svært viktig å merke seg at dersom man skal unngå at kurvene krysser, så må 
knekkpunktet for utgiftssiden realiseres som planlagt i denne økonomiplan.  
 

Figur 4. Utvikling brutto driftsutgifter og inntekter 2010-2019. Tall i 1000 kr. 

 

3.4 Statsbudsjett 2016 
 
Generelt om kommuneopplegget i 2016  
Regjeringen legger opp til en realvekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2016 på 7,3 mrd kr. 
Av den samlede inntektsveksten er 4,2 mrd kr frie inntekter i kommunene. I kommuneproposisjonen 
2016 som kom i mai 2015 ble det lagt opp til en vekst i de frie inntektene for kommunene på mellom 
4,0 mrd kr og 4,5 mrd kr. Veksten som det legges opp til i statsbudsjettet er omtrent midt i dette 
intervallet. Veksten på 4,2 mrd kr tilsvarer en realvekst på 1,6 %.  

I forbindelse med stortingsbehandlingen av RNB 2015 ble kommuneøkonomien styrket med 1,2 mrd 
kr. Denne styrkingen videreføres i rammene for 2016.  

Det er betydelig usikkerhet om utviklingen i norsk økonomi og kommunenes skatteinntekter. 
Anslaget for skatteinngangen i kommunesektoren i 2016 bygger på en samlet vurdering av 
utviklingen i norsk økonomi. Regjeringen følger nøye med på den økonomiske utviklingen og vil 
foreta en ny vurdering av kommuneøkonomien og skatteinngangen i forbindelse med RNB 2016.  

Kostnader som må dekkes innenfor veksten i de frie inntektene: 

  Kommunene Fylkene 

Demografi 1,7   

Pensjonskostnader 0,8 0,1 

Rusomsorg 0,4   

Helsestasjoner og skolehelsetjeneste 0,2   

Fleksibelt barnehageopptak 0,4   

Fylkesveier   0,2 
Tabell 3.6. Kostnader som må dekkes av de frie inntektene. Tall i mrd kr. 
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Veksten i frie inntekter må ses i sammenheng med økte utgifter for kommunesektoren knyttet til 
befolkningsutviklingen. Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 
(TBU) har anslått merutgiftene for kommunesektoren i 2016 til om lag 2,1 mrd kr som følge av den 
demografiske utviklingen. Av dette kan det anslås at om lag 1,7 mrd kr må finansieres innenfor 
veksten i frie inntekter. 

I Kommuneproposisjonen 2016 ble veksten i kommunesektorens samlede pensjonskostnader anslått 
til i størrelsesorden 900 mill kr i 2016, ut over det som dekkes av den kommunale deflatoren. De økte 
kostnadene må dekkes av de frie inntektene.  

Regjeringen styrker det sosiale sikkerhetsnettet gjennom å sette av 400 mill kr av veksten i frie 
inntekter til en bedre rusomsorg (fordeles etter sosialhjelpsnøkkelen) og 200 mill kr til helsestasjons- 
og skolehelsetjenesten (særskilt fordeling). Videre er 400 mill kr av veksten i frie inntekter knyttet til 
mer fleksibelt barnehageopptak. 

Innenfor den samlede veksten i frie inntekter for kommunene på 4,2 mrd kr skal 2,5 mrd kr dekke 
demografi og pensjon og 1,0 mrd kr dekke spesielle satsinger innen rusomsorg, helsestasjoner og 
skolehelsetjeneste. Dette innebærer et overordnet handlingsrom for kommunene på 0,7 mrd kr. 
 

Korreksjonssaker  
Ved pålegg om nye eller utvidede oppgaver for kommunesektoren, avvikling av oppgaver eller 
regelendringer som har økonomiske konsekvenser, skal kommunesektoren kompenseres eller 
trekkes i frie inntekter på grunnlag av beregnet endring i økonomisk belastning. Disse endringene 
kommer i tillegg til veksten i frie inntekter. Dette er såkalte korreksjonssaker og er omtalt i sin helhet 
i tabell 6.19 i budsjettproposisjonen (side 153).  

Her er noen større saker som gjelder kommunene (tall i mill kr):  

 Øyeblikkelig hjelp, døgnopphold: 1 206,6  

 Likeverdig behandling, kommunale/private barnehager: 180  

 Endring finansieringsordning, ikke-kommunale barnehager: -338  

 Ny naturfagstime: 77,6  

 Overføring skatteoppkreverfunksjon, halvårseffekt: -630  

 Omdisponering til valgarbeidet: -66,7  

 Husbanken (SIKT): -11,2  

 Forsøksordning med ny oppgavefordeling i barnevernet: 247,6  

 Statlige og private skoler, økning i elevtall: -109  
Øvrige saker er i hovedsak saker med helårseffekt i 2016 (dvs. iverksatt i 2015), engangsbevilgninger 
eller saker av mer teknisk art. 

Helse- og omsorgstjenesten  
I tillegg til satsingen på rusomsorgen og helsestasjons- og skolehelsetjenesten gjennom kommunenes 
frie inntekter foreslår regjeringen:  

Investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser:  
Det foreslås en tilsagnsramme på 4,1 mrd kr til 2 500 heldøgns omsorgsplasser i sykehjem og 
omsorgsbolig i 2016.  

Flere psykologer i kommunene:  
Regjeringen varslet i primærhelsetjenestemeldingen at den vil innføre lovkrav om 
psykologkompetanse i norske kommuner fra 2020. For å bidra til forsterket rekruttering fram til 
psykologkompetansekravet trer i kraft, foreslås det å legge om det eksisterende 
rekrutteringstilskuddet til et flatt årlig tilskudd på 300 000 kroner per psykologårsverk som 
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rekrutteres fra 2016. Det bevilges 145 mill kr til dette i 2016. Tilskuddet gir rom for inntil 150 nye 
psykologårsverk i 2016.  

Øyeblikkelig hjelp:  
Kommunene har fra 1. januar 2016 en plikt til å sørge for øyeblikkelig hjelp til døgnopphold for 
pasienter med somatiske sykdommer. Som følge av dette foreslås det å overføre 1 206,6 mill kr til 
rammetilskuddet til kommunene. 

Ressurskrevende tjenester  
Formålet med toppfinansieringsordningen er å sikre at tjenestemottakere som krever stor 
ressursinnsats fra det kommunale tjenesteapparatet, får et best mulig tilbud uavhengig av 
kommunens økonomiske situasjon. Dette foreslås å øke innslagspunktet med 10 000 kroner utover 
prisjustering mens kompensasjonsgraden holdes uendret. Dette betyr at kommunene i 2016 får 
kompensert 80 % av egne netto lønnsutgifter til helse- og omsorgstjenester ut over et innslagspunkt 
på 1 081 000 kroner. For Bodø kommune innebærer dette et tap estimert til cirka 0,6 – 0,7 mill kr for 
både 2015 og 2016. 

Barnehage  
0,4 mrd kr av veksten i frie inntekter er knyttet til et mer fleksibelt barnehageopptak. Dette tilsvarer 
helårseffekten av bevilgningen i 2015-budsjettet. Satsingen utgjør med dette nærmere 750 mill kr.  

Bevilgningen over Kunnskapsdepartementets budsjett knyttet til økt kompetanse og kvalitet økes 
med 160 mill kr i 2016. Midlene skal blant annet gå til arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning 
og til lokale tiltak for å styrke det pedagogiske arbeidet i barnehagen.  

Det er også bevilget 10 mill kr over rammetilskuddet for å legge til rette for at kommunene kan 
styrke sitt informasjons- og rekrutteringsarbeid for å øke barnehagedeltakelsen for barn fra familier 
med lav inntekt og/eller minoritetsspråklig bakgrunn.  

Fra 2016 får ikke-kommunale barnehager den samme finansieringen som kommunale barnehager 
(dvs. 100 pst av tilskuddet til tilsvarende kommunale barnehager). Kommunene kompenseres ved en 
økning i rammetilskuddet på 180 mill kr. 

Det gjøres endringer i forskriften om finansiering av ikke-kommunale barnehager for å gi bedre 
samsvar mellom reelle utgifter og tilskuddet fra kommunen. Endringene er først og fremst knyttet til 
pensjons- og kapitalutgifter. Dette gir isolert sett en innsparing på 338 mill kr som trekkes ut av 
rammetilskuddet. 

Skole  
Som en del av regjeringens realfagsstrategi foreslås det å øke timetallet i naturfag med én uketime 
på 5.-7. trinn fra høsten 2016. Kommunene kompenseres gjennom en økning i rammetilskuddet på 
77,6 mill kr.  

Kompetansesatsingen i skolen fortsetter på samme høye nivå. I løpet av to år har regjeringen nesten 
tredoblet antallet plasser i videreutdanning for lærere, og i 2016 vil over 5 000 lærere få tilbud om 
videreutdanning.  

Det foreslås å øke lærlingtilskuddet til lærebedrifter med ytterligere 2 500 kroner per kontrakt i 2016. 
Dette er en del av regjeringens satsing for å motvirke ungdomsledighet. Med dette er tilskuddet økt 
med 12 500 kroner under denne regjeringen. Fylkeskommunene kompenseres med 50 mill kr.  

Regjeringen foreslår en investeringsramme på 1,5 mrd kr i rentekompensasjonsordningen for skole- 
og svømmeanlegg i 2016. Med dette forslaget er hele investeringsrammen på 15 mrd kr i den 
åtteårige ordningen som ble innført i 2009, faset inn i budsjettet. 

Tiltakspakke for økt sysselsetting  
I statsbudsjettet for 2016 vil regjeringen prioritere tiltak som fremmer arbeid, aktivitet og omstilling. 
Det er en særlig utfordring at mange nå mister jobben i de næringer og fylker som berøres sterkest 
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av den lave oljeprisen. Som en del av budsjettet legger regjeringen fram en særskilt tiltakspakke for 
økt sysselsetting på i alt 4 mrd kr. De særskilte tiltakene i denne pakken vil være midlertidige og er 
innrettet slik at de lett skal kunne reverseres. Tiltakene skal fremme økt sysselsetting på kort sikt, 
samtidig som regjeringen legger til rette for en langsiktig omstilling av norsk økonomi.  

Som ledd i tiltakspakken foreslår regjeringen et engangstilskudd på 500 mill kr til vedlikehold og 
rehabilitering av skoler og omsorgsbygg i kommuner. Midlene kommer i tillegg til veksten i 
kommunenes inntekter. Midlene blir fordelt med likt kronebeløp per innbygger – om lag 96 kroner – 
uten søknad. Det betyr at Bodø kommune vil kunne få i 4,8 mill kr. Midlene kommer i tillegg til 
veksten i kommunenes frie inntekter. 

Flyktninger og integrering  
Det har vært en kraftig økning i antall asylsøkere til Europa. Dette har også ført til en stor økning til 
Norge.  

Regjeringen har derfor lagt fram forslag om tilleggsbevilgninger i 2015 som følge av et økt antall 
asylsøkere sammenlignet med hva som ligger til grunn for gjeldende budsjett.  

 Politiet får 50 mill kr for å øke kapasiteten knyttet til registrering av nye asylsøkere til Norge.  

 UDI styrkes med 5 mill kr  

 Vergemålsordningen styrkes med 3 mill kr  

 Bevilgningen til enslige mindreårige asylsøkere i omsorgssentre økes med 65 mill kr  

 Tilskudd til utleieboliger økes med 50 mill kr  

 Regionale ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) styrkes 
med 5 mill kr. 

 

I budsjettet for 2016 vil regjeringen:  

 Styrke integreringstilskuddet med 50 mill kr til et ekstratilskudd til kommuner ved bosetting 
av flyktninger. Kriteriet for å få tilskudd er at kommunen i 2016 bosetter flere enn de ble 
anmodet om i 2015. Tilskuddet blir utbetalt med 50 000 kroner for hver person kommunen 
bosetter utover dette i 2016.  

 Styrke det særskilte tilskuddet for bosetting av enslige, mindreårige flyktninger med 25 mill 
kr. Særskilt tilskudd blir utbetalt til kommunene når enslige, mindreårige flyktninger blir 
bosatt. Satsen foreslås økt fra 191 300 kroner i 2015 til 207 000 kroner i 2016.  

 
Som følge av den store økningen i antallet asylsøkere siden sommeren, har regjeringen også varslet 
at den vil legge fram en tilleggsproposisjon for 2016-budsjettet i løpet av høsten. 

Varsler nytt inntektssystem 
Regjeringen har tidligere varslet en gjennomgang av inntektssystemet for kommunene i 
kommuneproposisjonen 2017, som legges frem i mai 2016. Forslag til nytt inntektssystem for 
kommunene sendes på høring før jul. Endringer i inntektssystemet vil gjelde fra og med 2017, og vil 
kunne ha betydelige økonomiske konsekvenser for Nordlands-kommunene. 

 

4. Handlingsplan 
Bystyret vedtok for første gang kommuneplanens samfunnsdel den i februar 2014. Samfunnsdelen 
staker ut kursen for Bodøsamfunnet frem mot år 2030. Bodøs visjon er definert som «attraktiv 
hovedstad i Nord» For å underbygge denne visjonen har bystyret vedtatt tre hovedmål for 
kommunen frem mot år 2030. Hovedmålene er: 

 Antall innbyggere 70 000 i 2030 
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 Byen det er godt å bo i – mangfold, levekår og livskvalitet 

 Bodø – Norges sikkerhets- og beredskapshovedstad 

Videre er det definert 6 satsningsområder 

 Sysselsetting og etablering 

 Sikkerhet og beredskap 

 Kulturbyen midt i naturen 

 Utvikling av Universitetet i Nordland 

 Frisk befolkning – lenge i jobb 

 Bærekraftig byutvikling 

For hvert satsningsområde er det definert flere mål (slik vil vi ha det) og strategier (dette vil vi gjøre).  

Samfunnsdelen er førende for all planlegging i Bodø kommune og for virksomhetenes arbeid. 
Gjennom plan- og bygningsloven er kommunen pliktig til å følge opp samfunnsdelen med en egen 
handlingsdel. Handlingsdelen kan være en separat plan eller den kan integreres sammen med 
økonomiplan, enten som et innledende kapittel eller som tiltak under hvert tjenesteområde. 
Handlingsdelen skal gjelde for fire år av gangen, men skal revideres hvert år.  

Gjennom vedtaket av kommuneplanens samfunnsdel vedtok også bystyret at handlingsdelen skal 
være en integrert del av økonomiplanen. Dette er første gang at Bodø kommune utarbeider en 
handlingsdel. Kommunen har derfor valgt å ha handlingsdelen som et innledende kapitel i 
økonomiplanen.  

Bodø er en by i vekst. Vekst kommer ikke av seg selv men er et resultat av at mange gode krefter 
jobber sammen i en retning. Gjennom hovedmål 1 om 70 000 innbyggere i 2030 har kommunen 
skaffet seg både utfordringer, men ikke minst muligheter for nyskapende tenkning.  

Nærings- og utviklingsavdelingen sine prosjekter på sentrumsutvikling, Ny by- ny flyplass og Bodø - 
Norges sikkerhets- og beredskapshovedstad er eksempler på direkte oppfølging av samfunnsdelen. 
Oppvekst og kulturavdelingens satsninger i Stormen og på realfag i skolen er også eksempler på slike 
satsninger som følger opp samfunnsdelen. Helse og omsorgsavdelingen følger opp satsningsområdet 
«frisk befolkning – lenge i jobb» gjennom satsninger på blant annet forebyggende og helsefremmede 
aktivitet, hverdagsrehabilitering og folkehelsearbeid. Administrasjonsavdelingen og 
Økonomiavdelingen følger daglig opp med å legge til rette for de andre avdelingenes arbeid samtidig 
som de har implementert samfunnsdelen i ledertreningen, slik at alle ledere i Bodø kommune 
kjenner til og er blitt utfordret på innholdet i samfunnsdelen. Teknisk avdeling følger opp 
samfunnsdelen gjennom å utarbeide og gjennomføre kommuneplanens arealdel og legger til rette 
for bygging av en bærekraftig by. Avdelingen bidrar til gjennomføring av samferdselsprosjekter og 
arrangementer i byen som for eksempel Parkfestivalen. 

Formelle krav 
Utarbeidelse av handlingsplan er en lovpålagt oppgave gjennom plan- og bygningsloven § 11-1. 
Handlingsdelen skal angi hvordan kommuneplanen skal følges opp de kommende fire år og skal 
revideres årlig. 

Det er ikke krav til høring av handlingsdelen men kommunen skal innhente synspunkter fra berørte 
statlige og regionale organer og andre som har ansvar for gjennomføring av tiltak i handlingsdelen. 
Forslag til vedtak i kommunestyret skal gjøres offentlig minst 30 dager før kommunestyrets 
behandling. Siden handlingsdelen er en integrert del av økonomiplanen offentligjøres denne samtidig 
med økonomiplan. 

Kommunal planlegging 
Den kommunale planleggingssyklusen følger valgperioden for bystyret. Innen et år etter at nytt 
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bystyre har konstituert seg skal bystyret vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien er bystyrets 
oppdrag til administrasjon for hvilke planer kommunen skal utarbeide neste fire år. I dette arbeidet 
skal det også vurderes om kommuneplanens samfunnsdel og arealdel skal revideres. 

Handlingsdelen med økonomiplan er en del av den årlige oppfølging av planverket. Handlingsdelen 
skal derfor utarbeides årlig. Handlingsdelen skal gi føringer på hvilke økonomiske prioriteringer 
kommunen skal gjøre kommende år og fireårsperiode. 

Vi har derfor et fireårig planhjul for kommunens overordne planlegging og et ettårs hjul for 
handlingsdel og økonomiplanlegging. Dette er illustrert i figur 5 under. 

 

Figur5: Oversikt over fireårig og ettårig plansyklus 

 

4.1. Avdelingenes oppfølging av kommuneplanens samfunnsdel 

4.1.1. Nærings- og utviklingsavdelingen 
I 2015 er Samfunnskontoret omorganisert til Nærings- og utviklingsavdelingen (NU) som et ledd i å 
operasjonalisere de målsetninger som ligger inne i kommuneplanens samfunnsdel. NU består av tre 
seksjoner: utviklingsseksjonen, seksjon for plan og samfunn og seksjon for næring og etablering. 

I utviklingsseksjonen ligger de store næringsutviklingsprosjektene til Bodø kommune. Prosjekter som 
er opprettet for å nå de målsetninger som er satt i kommuneplanens samfunnsdel er: 

Bodø – Norges sikkerhets og beredskapshovedstad 
Bodø kommune har bevilget totalt 2,1 mill kr til dette prosjektet i tillegg til egeninnsats som 
administrasjonen legger ned i prosjektet. Prosjektet er innrettet for nå hovedmål 3 i 
kommuneplanens samfunnsdel; Bodø – Norges sikkerhets og beredskapshovedstad. Prosjektet 
ivaretar de mål og strategier som er beskrevet under planens satsingsområde «Sikkerhet og 
beredskap». I tillegg understøtter prosjektet satsingsområdene «Sysselsetting og etablering» og 
«Utvikling av Universitetet i Nordland». 

Utviklingsprosjekt for ny bruk av flyplassområdet 
Bodø kommune har bevilget totalt 3 mill kr til dette prosjektet i tillegg til egeninnsats som 
administrasjonen legger ned i prosjektet. Målsetningene til prosjektet er følgende: 

 Beslutning om lokalisering av ny flyplass i sørvest.  

 Strategi for fremtidig arealbruk.  
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Prosjektet følger opp mål og strategier under områdene «Sysselsetting og etablering» og 
«Bærekraftig byutvikling» 

Sentrumsutviklingsprosjektet 
Bodø kommune har bevilget totalt 1 mill kr til dette prosjektet i tillegg til egeninnsats som 
administrasjonen legger ned i prosjektet. Totalrammen for prosjektet er på 10 mill kr og er et 
spleiselag mellom Bodø kommune, næringslivet, gårdeierforeningen og Universitetet. Prosjektet 
følger opp mål og strategier under 3 satsningsområdene sysselsetting og etablering, kulturbyen midt 
i naturen og utvikling av Universitetet i Nordland. 

I tillegg har NU prosjektledelse for byjubileet, Bodø i Vinden og det regionale prosjektet «økt 
næringssamarbeid i Salten.»  

NU bruker kommuneplanens samfunnsdel som styringsverktøy i den daglige drift med oppfølging av 
næringsarbeid, landbruksinteresser, boligutvikling, folkehelse, klima og miljø, samferdsel med mer. I 
2016 vil samfunnsdelen være et viktig verktøy for utarbeidelse av kommunal planstrategi som skal 
vedtas av bystyret innen oktober 2016. 

4.1.2. Helse og omsorg 
Målsettingene og strategiene som berører helse- og omsorgsavdelingen er allerede en integrert del 
av avdelingens aktivitet. Planen gir føringer for aktiviteten i avdelingen med hensyn til oppfølging og 
prioritering i budsjett- og økonomiplanarbeidet. Avdelingen har imidlertid over tid vært i en 
anstrengt økonomisk situasjon. Rådmannens budsjettforslag legger opp til en revurdering av mange 
driftstiltak for å få kontroll over økonomien. Flere tiltak som direkte understøtter målene og 
strategiene i kommuneplanens samfunnsdel er på kort sikt berørt. Fra avdelingens side er det derfor 
viktig å presisere at avdelingens målsettinger og strategier slik de fremkommer av kommuneplanens 
samfunnsdel fortsatt ligger fast i et langsiktig perspektiv.  

Det viktigste satsningsområdet for Helse- og omsorgsavdelingen er «Frisk befolkning -lenge i jobb». 
Alle tjenesteområdene i avdelingen har en aktivitet som understøtter dette. Blant strategiene er 
forebyggende og helsefremmede aktivitet, med tidlig innsats som et gjennomgående prinsipp. 
Hverdagsrehabiliteringstankegangen med tidlig innsats skal integreres og gjennomsyre alle 
tjenestene. Folkehelsearbeidet inkluderer alle, og har et gjennomgripende fokus i 
tjenesteproduksjonen. NAV Bodø bidrar til å bedre levekårene for vanskeligstilte, og bidrar til sosial 
og økonomisk trygghet. 

Det er et mål at mangfold skal være en ressurs i kommunen. Avdelingens tjenester skal tilpasses til 
nye befolkningsgrupper. Tjenestene skal bidra til at innbyggerne kan bo lengst mulig hjemme i eget 
hjem. Det skal stimuleres til engasjement i frivillig sektor, og en egen strategi for frivillige 
omsorgsytere utarbeides.  

Bodø kommune skal ha et variert og godt botilbud til alle boligsøkende. Kommunens politikk skal 
bidra til økt bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet. Boligpolitisk handlingsplan 2014-2017 har 
gitt viktige føringer i det videre arbeid.  

4.1.3. Oppvekst og kultur 
De viktigste satsingsområdene for Oppvekst- og kulturavdelingen er «Kulturbyen midt i naturen» og 
«Frisk befolkning – lenge i jobb».  

I kommende økonomiplanperiode vil det være viktig å ha stor oppmerksomhet på det nasjonale 
kulturbygget Stormen. Stormen skal være et viktig bidrag i de kulturelle og sosiale aktivitetene, og 
være en møteplass for befolkningen og et område for kulturell vekst. Det er viktig å sikre gode 
rammebetingelser for driften og utviklingen av Stormen. Barn og unge i Bodø skal gis de beste 
muligheter for å utvikle egne kreative evner gjennom å sikres tilgang til kompetanse og arenaer som 
gjør dette mulig. Møteplasser for barn og ungdom skal være steder for å oppleve, mestre, utfolde seg 
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samt eksperimentere ut fra egne forutsetninger. For å underbygge samfunnsplanens strategiske del, 
ønsker kommunen i 2016 å forberede en søknad om å bli Europeisk kulturhovedstad i 2024. 

Grunnskolen kan benytte seg av både en kulturskole og en naturskole som har spisskompetanse 
innenfor disse satsningsområdene, i tillegg til at det innenfor både grunnskolene og på 
kulturkontoret er mange tiltak som direkte og indirekte bidrar til å oppfylle alle 4 delmålene under 
«Kulturbyen midt i naturen». Grunnskolen har et tett samarbeid med UiN, spesielt knyttet til 
pedagogutdanningen og videreutdanningen. Gjennom å ha gode skoler og med tilstrekkelig kapasitet 
på rett sted i forhold til familieetablering, bidrar grunnskolen til å gjøre Bodø kommune til en 
attraktiv by for sysselsetting og etablering. 

Bodø skal dessuten være en by det er godt å bo i og bosettingsarbeid skal også støtte opp om 
satsningsområdet «frisk befolkning – lenge i jobb». Økt oppmerksomhet på kulturelt mangfold vil 
være sentralt. Årlig bosetter kommunen flyktninger som deltar i kommunens introduksjonsprogram 
eller begynner i skole og barnehage.  

Bodø blir i økende grad et flerkulturelt og mangfoldig samfunn. Økt oppmerksomhet på kulturelt 
mangfold vil være sentralt. Årlig bosetter kommunen flyktninger som deltar i kommunens 
introduksjonsprogram eller begynner i skole og barnehage. Innvandring er en viktig faktor for å nå 
målsetting om 70 000 innbyggere i 2030. Bredden i kommunens arbeid med bosetting av flyktninger 
støtter opp om dette hovedmålet.  

Skole og barnehage er også spesielt nevnt innenfor satsingsområdet. Som en del av dette 
satsningsområdet er det et mål at Bodø har en skole for framtiden. Det vises gjennom økt satsing på 
videreutdanning av lærere og skolebasert kompetanseutvikling, bevilgninger til kjøp av digitale 
verktøy og programvare og læringsarenaer som den kulturelle skolesekk, Newtonrommene og 
realfagssatsningen. Det er også viktig at Bodø kommune opprettholder og har som mål å ha et godt 
barnehagetilbud i hver sone og fortsatt full barnehagedekning. I en etableringsfase er barnefamilier 
svært opptatt av barnehagetilbudet i området de velger å bo i med fokus på geografisk nærhet og 
kvalitet i tilbudet. Ved etablering av boligområder, studentboliger og i etablering av nye 
arbeidsplasser vil også behovet for barnehageplasser være økende. Tilbudet om barnehageplasser 
må økes i takt med utbyggingen. 

Et annet satsningsområde er sysselsetting og etablering. Bodø kommune er realfagskommune. Fra 
januar 2016 samarbeider barnehage og skole i realfagsprosjektet med spesielt fokus nettverk mellom 
barnehagelærere og grunnskolelærere. Arbeidet skal styrke barnas/ elevenes interesse og 
kompetanse i realfag. Det er også etablert nettverk mellom ungdomsskolelærere og lærere i 
videregående skole som underviser i matematikk. Samarbeidet om realfag skal også gi positive 
effekter i forhold til overgangen barnehage-barneskole og ungdomsskole-videregående skole. Denne 
kompetansehevingen er en del av å styrke arbeidskraften for fremtidens Bodø. 

Bodø kommune skal jobbe for å sikre og videreformidle viktige historiske verdier. Det er gitt føringer i 
samfunnsplanen at det bør utarbeides en kulturminneplan. Kulturminneplan skal være et redskap 
kommunen trenger for bla. å sikre en bedre og forutsigbar skjøtsel av kommunens kulturarv, info om 
kommunens kulturminner til publikum. 

4.1.4. Teknisk avdeling 
Teknisk avdeling bidrar aktivt på mange områder for å gjennomføre mål og strategier i 
kommuneplanens samfunnsdel. Det er særlig innenfor satsingsområdet bærekraftig byutvikling og 
mål om 70.000 innbyggere avdelingen bidrar til å oppfylle mål og strategier.  

Byplan har ansvaret for utarbeiding av kommuneplanens arealdel som bidrar til gjennomføring av 
plangrunnlaget for hele satsingsområdet bærekraftig byutvikling. Gjennom planarbeidet 
tilrettelegges det blant annet for økt behov for bolig- og næringsområder i tråd med Strategisk 
samfunnsdel. Teknisk avdeling bidrar blant annet i utviklingsprosjektet ny flyplass. Byplan har 
utarbeidet grunnlaget for framtidas byutviklingsscenarier for flyplassprosjektet og deltar aktivt med 
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flere stillinger. Byplan deltar også i sentrumsutviklingsprosjektet for gjennomføring av målene i 
samfunnsdelen om et attraktivt sentrum, og utarbeider temaplaner som grunnlag for et godt 
beslutningsgrunnlag for kommunens arealforvaltning. Aktuelle temaplaner er 
barnetråkkregistreringer, grønnstrukturplan, oppdatering av plangrunnlag for bydelene og 
sykkelplanen.  

Geodata har ansvaret for kommunens digitale kartsystem som sikrer styring og oversikt over 
eiendommer og arealbruk. Geodata har blant annet ansvaret for oppmåling og taksering av 
eiendommer.  

Byggesak behandler alle byggesøknader i kommunen og gir veiledning og service til de profesjonelle 
utbyggerne og til enkeltpersoners byggeprosjekter. Det skal også føres tilsyn i forbindelse med 
byggesaker. 

Byteknikk har ansvaret for kommunens vann- og avløpssystemer, bygging og vedlikehold av teknisk 
infrastruktur, vedlikehold av kommunens lekeplasser og bidrar til gjennomføringen av store 
arrangementer i byen. Byteknikk har prosjektledelsen for gjennomføringen av den kommunale delen 
av Bypakke Bodø som er tidenes satsing på gang- og sykkelveier, trafikksikkerhets- og miljøtiltak med 
en ramme på vel 500 mill kr. Prosjektet startet for fullt i 2015 og vil ha en utbyggingsperiode på 10 år.  

Teknisk avdeling utarbeider og inngår utbyggingsavtaler på bakgrunn av vedtatte reguleringsplaner 
som gir grunnlag for utbygging av teknisk infrastruktur til nye boligområder og næringsområder. 
Dette instituttet er under utvikling og anses som særlig viktig for å kunne gi boligområdene gode 
kvaliteter og byen en god infrastruktur gjennom bygging av fortauer, lekeplasser og nye kommunale 
veier.  

De fleste mål og satsningsområder i Strategisk samfunnsdel vil involvere Teknisk avdeling. Bodø 
kommune er i vekst og målene er ambisiøse. Dette medfører en stor arbeidsmengde for alle 
områdene innenfor avdelingen. 

4.1.5. Administrasjon og Økonomi 
Økonomi- og finansavdeling leverer stab- og støttefunksjoner innenfor økonomi, regnskap, analyse, 
innkjøp, innfordrer skatter og avgifter for staten og kommunale krav for kommunen, gjennomfører 
arbeidsgiverkontroll og føring av skatteregnskap. Avdelingenes direkte bidrag til samfunnsplanens 
hovedmål er å sikre økonomisk grunnlag for innfrielse av planens hovedmål. Dette oppnås gjennom 
utarbeidelse av gode beslutningsgrunnlag til administrativ og politisk ledelse og gjennom 
tilrettelegging for god økonomistyring av hele Bodø kommune. I det ligger å utrede og legge fram 
alternativer for mulige økonomiske løsninger som vil gi økt handlefrihet. Videre skal byens 
næringsdrivende ha like konkurransevilkår. Dette gjøres blant annet ved hyppig bruk av 
konkursinstituttet, useriøse aktører lukes ut, noe som også bidrar til økning av nyetableringer av 
bærekraftige bedrifter i Bodø.  

Administrasjonsavdelingen har få tiltak som direkte går inn i samfunnsplanens hovedmål. 
Avdelingens bidrag er i hovedsak å sørge for at de mer tjenesteproduserende avdelingene får den 
hjelp og støtte de trenger for å gjennomføre sitt samfunnsoppdrag. 

Administrasjonsavdelingen er ansvarlig for Bodø kommunes ledertreningsprogram. 
Kommuneplanens samfunnsdel var hovedtema på hovedsamling to, hvor alle ledere i Bodø 
kommune fikk innføring i kommuneplanens samfunnsdel med visjon, mål og satsningsområder. I 
gruppearbeid etter hovedsamling to skulle alle ledere jobbe med problemstillinger fra egen 
virksomhet fra kommuneplanens samfunnsdel, kommunens etiske retningslinjer eller kommunens 
verdigrunnlag Kvalitet – Omsorg – Respekt. 

4.2. Attraktiv hovedstad i Nord og hovedmål 1 – 70 000 innbyggere 
Bodø har de siste årene opplevd mye oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt. Åpningen av 
Stormen har gitt Bodøværingene et konserthus og bibliotek som gir oss stolthet. Stormen fylles opp 
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dag etter dag med små og store arrangementer samtidig som bygget henter hjem den ene 
anerkjennelsen etter den andre. Bodø har de siste årene vært høyt oppe på internasjonale kåringer 
over attraktive reisemål, og prosjektet «ny by – ny flyplass» samler internasjonal oppmerksomhet. Vi 
kan trygt si at vi er en attraktiv hovedstad i Nord.  

Til tross for den massive oppmerksomhet har Bodø det siste året opplevd en lavere 
befolkningsøkning enn på mange år. Statistisk sentralbyrå sin siste middelprognose sier cirka 58 000 
innbyggere i 2030 noe som er langt lavere enn vårt mål på 70 000 innbyggere. Hva denne lavere 
vekstraten skyldes er vanskelig å svare på. Det kan være en tilfeldighet, det kan være ringvirkninger 
av at hovedflystasjonen trapper ned aktiviteten, det kan være boligprisene eller helt andre årsaker. 
Gode kommunikasjoner internt i regionen har gjort det lettere å pendle. Spesielt Fauske har opplevd 
positiv vekst de siste år og det er ikke utenkelig at vekst på Fauske gjør at vekstraten i Bodø går ned.  

Samtidig opplever Europa den største flyktningkrisen siden 2. verdenskrig. Integrerings- og 
mangfoldsdirektoratet (IMDI) forventer mellom 20 000 og 25 000 asylsøkere i 2015 og langt over 
30 000 i 2016. På landsbasis får cirka 14 000 asylsøkere opphold i Norge i 2015 og IMDI har gjort det 
klart at dette tallet kommer til å øke kraftig fremover. Det betyr at Bodø må forvente å bosette et 
langt større antall enn dagens 112 flyktninger med opphold i tillegg til 38 gjennom 
familiegjenforening.  

I 2014 utgaven av perspektivmeldingen til Bodø kommune er det gjort noen beregninger av 
konsekvenser for Bodø kommune utfra en befolkningsøkning fra dagens 50 000 til 70 000 i 2030. I 
denne prognosen følger befolkningsutviklingen SSB sin prognose høy frem til 2019 for deretter å ha 
et prosentvis påslag slik at vi blir 70 000 i 2030. Befolkningstallene for de ulike aldersgruppene blir 
dermed som følger: 

  2010 2015 2020 2025 2030 

0-5 år 3 736 3 684 4 603 5 402 5 775 

6-12 år 4 244 4 258 4 765 5 592 6 571 

13-15 år 1 960 1 806 1 860 2 185 2 566 

16-19 år 2 633 2 681 2 554 2 901 3 174 

20-44 år 16 752 17 496 18 869 20 802 22 647 

45-66 år 12 757 14 005 15 227 16 635 18 065 

67-79 år 3 618 4 499 5 455 6 723 7 612 

80-89 år 1 357 1 468 1 655 2 239 3 036 

90 år + 225 288 351 437 554 

Sum 47 282 50 185 55 339 62 916 70 000 

Tabell 4.1. Befolkningsutvikling Bodø 2030. Lilla er historisk utvikling, mens oransje er en prognose for 70 000 
innbyggere i 2030. 

En slik vekst gir mange utfordringer for Bodø kommune. Nedenfor er det listet opp noen utfordringer 
for de ulike avdelingene hvis målet om 70 000 innbyggere skulle nås. 

4.2.1. Oppvekst  
Denne tilveksten som er vist i tabell 1 gir følgende utfordringer for kommunen: 

 Antall barnehagebarn øker med cirka 2000 barn. Noe som indikerer 9 nye barnehager fra og 

med 2019. 

 Antall skoleelever øker med cirka 3000 elever. Noe som indikerer 2 nye skoler, samt 

utvidelse av 2 skoler + rehabiliteringer 

4.2.2. Omsorg 
Denne tilveksten som er vist i tabell 1 gir følgende utfordringer for kommunen: 
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 Antall eldre over 80 år øker med cirka 1800 personer. Noe som indikerer 2 nye heldøgns 

omsorgstilbud 

4.2.3. Sysselsetting 
Sysselsettingen i Bodø kommune har de siste 10 årene ligget på jevnt 55 % av befolkningstallet. Det 
vil si at vi i 2015 har hatt cirka 27 600 sysselsatte. Legger vi til grunn samme forhold mellom 
befolkningstall og antall sysselsatte i 2030 så vil vi ha 38 500 sysselsatte i 2030. Det må altså skapes 
nær 11 000 arbeidsplasser ekstra innen 2030.  

4.2.4. Boligbygging 
Boligreservene som ligger innenfor byutviklingsområdet i nåværende kommuneplanens arealdel er 
på cirka 7 000 boenheter. Boligreservene fordeler seg som følger på de ulike bydelene: Nordsia (150), 
Rønvik (140), Sentrum (2100), Bodøsjøen (1400), Hunstad/Mørkved (2800) og Tverlandet (330). I 
2011 bodde det 2,25 personer per boenhet. Legger vi dette tallet til grunn vil boligreservene dekke 
boligbehovet for cirka 15 000 mennesker. Byutviklingsområdet vil derfor fylles opp før 2030.  

I perioden 2025 til 2030 vil ny flyplassløsning for Bodø være på plass. Det vil dermed bli tilgjengelig 
store boligareal på flyplassområdet som kan tas i bruk. Det antas at vi har nok boligreserver innenfor 
dagens byutviklingsområde frem til 2025 og det passer veldig godt i tid at kommunen deretter kan 
starte utviklingen av en ny bydel på flyplassområdet. 

4.3. Oppfølging 2016 
2016 blir et stort år for Bodø kommune med feiring av 200 års jubileet som det store høydepunktet i 
mai. Gjennom hele året skal over 200 store og små arrangementer skape liv i byen og i distriktene.  

Midt i all festivitasen skal også de små og store daglige oppgavene i kommunen løses. Som nevnt er 
dette første gangen Bodø kommune utarbeider en handlingsdel som integreres i økonomiplan. Fokus 
har i år vært å implementere samfunnsdelen i avdelingene og å tilpasse avdelingenes daglige arbeid 
med de mål og satsninger som er beskrevet i kommuneplanens samfunnsdel. I 2016 vil 
videreutvikling av handlingsdelen bli en viktig oppgave for å gjøre den til det styringsverktøyet den er 
ment å være. Herunder vil Bodø kommune utarbeide et indikatorsett som viser om kommunen er på 
rett vei for å nå sine mål.  

Utarbeidelse av kommunal planstrategi vil også bli en sentral oppgave i 2016. Herunder ligger 
revidering av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. Dette blir bystyrets verktøykasse for ønsket 
planlegging og utvikling av byen de nærmeste årene. 

4.3.1. Smart Bodø 
Smart Bodø er et prosjekt under utvikling som har som mål å utvikle Bodøsamfunnet til å bli en smart 
by. Innenfor dette ligger det en satsning på fremtidens teknologinæringer, utvikling av 
velferdsteknologi, overgangen til lavutslippssamfunnet, kompakt byutvikling, fremtidsrettet 
utdanningssystem, økning i nyetableringer med mer. Slik kommuneplanens samfunnsdel er bygd opp 
vil Smart Bodø være en rød tråd gjennom alle satsningsområdene. Bodø kommune har søkt 
finansering gjennom DA-Bodø for å kunne starte som eget forprosjekt for Smart Bodø i 2016. Smart 
Bodø vil på sikt involvere alle avdelingene i kommunen og 2016 vil bli brukt for å etablere et godt 
samarbeid mellom avdelingene for i fellesskap møte fremtidens utfordringer. 
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5. Tjenesteområder drift 
 

5.1 Bodø kommune 

Driftsbudsjett       Rådmannens forslag til økonomiplan 2016-2019 

  Årsverk R 2014 B 2015 B 2016 B 2017 B 2018 B 2019 

Administrasjon 74,1 120 854 124 022 114 715 113 444 111 244 112 684 

Økonomi og finansavdelingen 47,0 27 431 28 103 21 041 15 589 15 589 15 589 

Næring og utviklingsavdelingen 26,3 18 479 23 624 24 063 20 853 20 074 17 537 

Grunnskole 888,0 557 515 529 504 524 992 525 292 525 792 525 792 

Barnehage 279,3 373 933 361 184 358 269 358 269 358 769 358 769 

OK øvrig 222,1 155 874 165 396 187 216 186 689 185 655 185 855 

Pleie og omsorg 1 060,5 694 476 718 233 744 283 758 439 756 789 780 039 

HO øvrig 151,9 276 594 187 253 159 060 134 423 136 923 136 923 

Eiendomskontoret 0,0 33 106 0 0 0 0 0 

Teknisk Avdeling 199,6 55 056 80 072 83 204 69 842 68 480 75 131 

Kommunens fellesområde 0,0 -2 313 318 -2 217 388 -2 216 843 -2 182 839 -2 179 316 -2 208 319 

Sum 2 948,8 0 0 0 0 0 0 

Tabell 5.1.1. Økonomiplanforslag 2016-2019. Netto driftsrammer. Tall i 1000 kr. 

Tabellen viser avdelingenes nettorammer for kommende økonomiplanperiode. Videre detaljer er 
beskrevet i de kommende delkapitlene. I rådmannens grunnlag ligger det nå 2 948,8 årsverk til 
grunn. Samlet bruttobudsjett utgiftsside for 2016 utgjør 3,838 mrd kr, noe som er en økning med 
nesten 0,2 mrd kr fra 2015. 

 

5.2 Administrasjonen 
Administrasjonsavdelingen er nylig opprettet og består av HR, kommunikasjon, IKT, prosjekt, 
samfunnssikkerhet og beredskap og kommuneadvokatene. Avdelingen ledes av assisterende 
rådmann. For strukturen i dokumentets skyld er Rådmann og Politisk kontor lagt inn under 
Administrasjon selv om disse kontorene organisatorisk ikke tilhører denne avdeling. 
Omorganiseringen av sentraladministrasjonen må sees i sammenheng med nylig vedtatte 
samfunnsplan og økt viktighet og oppmerksomhet rundt strategisk utvikling av Bodø kommune. I takt 
med stadig overføringer av oppgaver fra Staten og økt kompleksitet i forhold til oppgaveløsning øker 
fokuset på intern effektivisering og koordinering av kommunens virksomhet. Målet er at ved å 
samordne disse tjenestene vil vi kunne oppnå mereffekter for de øvrige avdelingene slik at vi tilbyr 
enda bedre tjenester til innbyggerne i Bodø. Dette kan bety at avdelingen som følge av sitt 
langsiktige planarbeid ser nytten av intern omorganisering for å oppnå disse effektene. Avdelingen 
har 74,1 årsverk og et budsjett på 114,7 mill kr. Tabellen under viser rådmannens forslag til 
økonomiplanramme 2016-2019. 

Administrasjonen       Rådmannens forslag til økonomiplan 2016-2019 

  Årsverk R 2014 B 2015 B 2016 B 2017 B 2018 B 2019 

Rådmannen 3,0 3 571 4 357 4 418 2 712 2 712 2 712 

IKT kontoret 8,0 43 261 43 754 36 129 36 129 36 129 36 129 

HR kontoret 27,5 31 859 33 665 32 968 32 968 31 968 31 968 

Politisk kontor 5,4 15 763 17 547 14 960 16 160 14 960 16 400 

Kommunikasjon 27,2 26 399 23 594 22 809 22 044 22 044 22 044 
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Prosjektkontor 1,0 0 1 106 1 304 1 304 1 304 1 304 

Ass rådmann 2,0 0 0 2 126 2 126 2 126 2 126 

Sum netto rammer 74,1 120 854 124 022 114 715 113 444 111 244 112 684 

Tabell 5.2.1. Økonomiplanforslag 2016-2019. Netto driftsrammer. Tall i 1000 kr. 

 
Effektiviseringskrav fra tidligere Sentraladministrasjon 
Effektiviseringskravet til tidligere Sentraladministrasjon (nå Økonomi- og finansavdeling, Næring- og 
utviklingsavdeling og Administrasjonsavdeling) har vært en stillingsreduksjon på til sammen 30 
stillinger. Dette krav vil bli innfridd innen 2017. Etter fullføring av nedtrekk vil tidligere 
Sentraladministrasjon ha gjennomført en ressursreduksjon på hele 24 %.  
 
 
Avdelingas satsingsområder vil i planperioden være som følger:  
 
Utarbeidelse av hensiktsmessige retningslinjer (policy): 
En av de viktigste utfordringene kommunen står overfor i forhold til arbeidet med samfunnsplanen 
er å få en samlet og helthetlig tilnærming til hvordan organisasjonen skal kunne frigjøre det samlede 
potensialet blant medarbeidere og ledere. Kommunen må utarbeide og presentere tydelige 
retningslinjer for hvordan dette skal kunne gjennomføres, altså «slik gjør vi det i Bodø.»  
 
Tilstrebe å utvikle kompetente medarbeidere til alle kommunens nåværende og framtidige 
funksjoner: 
Vi skal bidra til at Bodø kommune har medarbeidere med tilstrekkelig kompetanse og erfaring til å 
utføre de oppgaver kommunen skal utføre. Vi skal bidra til positive ansettelsesprosesser hvor helhet 
vektlegges, motivere og beholde kompetente medarbeidere. Samtidig skal Bodø kommune ta inn 
over seg endringer i arbeidslivet og være proaktive i prosessen med å forstå behovet for ny 
kompetanse inn i organisasjonen. 
 
Fremme prosesser rundt innovasjon/nytenking: 
Bodø kommune skal være pådrivere i prosessene rundt bruk av ny teknologi og arbeidsmetodikk i vår 
tjenesteleveranse. Sammen med Universitetet i Nordland og forskningsmiljøer skal Bodø kommune 
delta aktivt i prosjekter om hva som fremmer og hemmer innovasjon i offentlig sektor og hva som gir 
effekter. Videre ønsker vi å nå medarbeidere og innbyggere i takt med den digitale utviklingen i 
samfunnet på mobile plattformer. 
 
Være en aktiv deltaker i organisasjonsutviklingen i Bodø kommune 
Vi står foran store endringer som følge av samfunnsutviklingen og ambisjonene i samfunnsplanen. 
Dette utfordrer avdelingens framtid som veileder og rådgiver, og i langt større grad ta initiativ til 
gode prosesser ved organisering av avdelingene. Vi skal sammen med arbeidstakerorganisasjonene 
bidra til at det jobbes med gode prosesser rundt organiseringen av tjenestene) 
 
Driftsmål for tjenesteområde 
Som nyopprettet avdeling er vi helt i startfasen på arbeidet med å se på strategi, mål og 
handlingsplaner. Selv om det ennå er for tidlig å kvantifisere alle driftsmål for avdelingen, er det noen 
områder som naturlig peker seg ut: 
 
Ny HR strategi utarbeides og implementeres 
En av de viktigste utfordringene som Bodø kommune står overfor i forhold til arbeidet med 
samfunnsplan er å få en helhetlig og samlet tilnærming til hvordan kommunen skal frigjøre 
potensialet blant de menneskelige ressursene. Som ledd i dette vil HR kontoret etablere en tydelig 
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HR strategi, i samarbeid med organisasjonen, som støtter opp under kommuneplanens samfunnsdel. 
HR strategien skal inngå som byggestein i den kommende planstrategien.  
 
Strategi og retningslinjer for anvendelse av sosiale medier utarbeides og implementeres 
For å innfri en rekke av kommunens målsettinger er det nødvendig å benytte sosiale medier som 
virkemiddel. Typiske eksempler på dette er rekruttering av medarbeidere samt bedring av 
innbyggerdialogen. I dagens kommunikasjonsstrategi er anvendelse av sosiale medier i liten grad 
beskrevet. Det vil derfor i løpet av 2016 utarbeides en strategi for Bodø kommunes anvendelse av 
sosiale medier samt utarbeides retningslinjer for bruk av sosiale medier slik som eksempelvis Bergen 
kommune har gjort. 
 
Implementere og evaluere IKT driftsavtale 
Den nye IKT driftsavtalen skal være implementert innen 1.6.2016. Avtalen omfattet drift av 
applikasjonsplattformen, drift av høyhastighetskommunikasjon løsning, drift av telefonløsningen, 
innkjøp og forvaltning av klienter (PC-er) og kjøp av konsulent tjenester fra driftspartner. Noen av de 
overordnete målsettinger med avtalen er: 

 En enklere hverdag for den enkelte bruker i Bodø kommune, kun ett kontaktpunkt for alle 

henvendelser.  

 Økt fokus på tjenesteutvikling ved hjelp av digitale løsninger.  

 Mer bruk av standardisert løsninger for å redusere kostand, effektivisere drift og forenkle 

brukeropplæringen.  

 Bedre samarbeid med leverandør for å utforme strategier og tilførsel av standard løsninger. 

 
Etablere Bodø kommune som profesjonell sikkerhet og beredskapsorganisasjon 
Bodø kommune har en etablert organisasjon for sikkerhet- og beredskap. Det er imidlertid et behov 
for ytterligere å styrke denne dimensjonen i Bodø kommune. Med utgangspunkt i egne erfaringer og 
veilederen fra DSB (Direktoratet for Sikkerhet og Beredskap) er det en klar målsetting å 
profesjonalisere sikkerhets- og beredskaps-organisasjonen internt i kommunen. Ikke minst er dette 
viktig i lys av at ett av hovedmålene i kommuneplanen – strategisk samfunnsdel er: «Bodø – Norges 
sikkerhets- og beredskapshovedstad. 
 
Porteføljestyring som konsept innført i toppledelsen - Prosjektstyringsmetodikk/verktøy rullet ut i alle 
relevante prosjekter i løpet av 2016 
Bodø kommune bruker i stadig større omfang prosjekter for å realisere målsettinger gitt gjennom 
vedtak i ulike politiske fora samt i utvikling/effektivisering av egen organisasjon. Dette fordrer at 
organisasjonen i tillegg til å være dyktig på gjennomføring av enkeltprosjekter også må ha kontroll og 
styring på hele prosjektporteføljen. Toppledelsen skal ha innført porteføljestyring som konsept i 
løpet av første kvartal 2016 mens alle relevante prosjekter skal ha tatt i bruk kommunens 
prosjekthåndbok og prosjektstyringsverktøy i løpet av 2016. Per i dag pågår det pilotering innen 
begge områdene. 

 
Optimalisere kommunikasjon mellom rådmann (administrasjonen) – politikere og tillitsvalgte 
Administrasjonsavdelingen, og ikke minst rollen som assisterende rådmann, vil bidra aktivt og 
konstruktivt med synspunkter og kompetanse i prosessen med å optimalisere kommunikasjonen 
mellom rådmann – tillitsvalgte – politikere. Der igjennom etableres en plattform for samhandling 
basert på gjensidig respekt og forståelse. En plattform som samtidig vil tilrettelegge for gode og 
effektive prosesser. 
 
Ytterligere profesjonalisere saksbehandlingen i kommunen 
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Det vil settes ytterligere fokus på saksbehandling knyttet til politiske saker hvor typiske 
satsingsområder vil være: 

 Styrke kompetanse på forvaltningsloven, offentlighetsloven og arkivloven 

 Bedre kvalitetssikring av saksdokumentene i arkivløsningen 

 Sikre at tidsfrister i alle ledd i saksbehandlingsprosessen blir overholdt 

 
Budsjett og sykefravær 
Det er en klar målsetting om budsjettbalanse. Det er målsetting om et sykefravær som ikke 
overstiger 4,5 % samlet sett for hele perioden (6,4 % i 2014). 
 
Tabellen under viser hvilke endringer som er gjort med avdelingens budsjettramme. 
 
Nr Tiltak B 2016 B 2017 B 2018 B 2019 

  Administrasjonen         

1 Økt husleie IKT 246 246 246 246 

2 Fjernet interne overføring (flyttet kommunes felles) 400 400 400 400 

3 Beredskap overført fra NU avdelingen 832 832 832 832 

4 Stillinger flyttet til/fra andre avdelinger 287 287 287 287 

5 Ass rådmann, ny enhet 1 348 1 348 1 348 1 348 

6 Lisenser, prosjektstyring 194 194 194 194 

7 Engasjementstilling 60 % i 2016 337 0 0 0 

8 Endring godtgjørelse politikere -480 -480 -480 -480 

9 Valg 0 1 500 0 1 800 

10 Effektiviseringskrav SA 1 909 0 0 0 

  Sum 5 072 4 529 3 029 4 829 

Tabell 5.2.2. Tiltak i perioden. Tall i 1000 kr. 

1. Økt husleie IKT. Økt husleie utover pris- og lønnsvekst 

2. Intern overføring mellom servicekontor og vann- og avløpsområde er tilpasset endring i bokføring 
av kapitalkostnader 

3. Beredskapsområde flyttet fra Næring- og utviklingsavdeling til Administrasjonen 

4. Intern flytting av stillinger mellom avdelinger 

5. Lønn, sosiale utgifter og kontorutgifter til nyopprettet stilling assisterende rådmann 

6. Det er anskaffet system som skal gi bedre informasjon om kommunens driftsprosjekter og 
effekter av dem. Årlige lisenskostnader er lagt inn. 

7. Det er lagt inn en 60 % stilling på Kommunikasjonsenhet for å redusere kjøp av tjeneste i 
forbindelse med annonsering i kommunen. Prosjektstilling. 

8. Politisk godtgjøring er redusert som følge av endring i politisk godtgjøring. Det er i tillegg fjernet 
lønnsmidler til politisk rådgiver jfr vedtak fra økonomiplan 2014-2017. 

9. Valg avholdes annethvert år og budsjettmidlene legges i avdelingens ramme i takt med det. 

Resterende effektiviseringskrav som i 2016 må forskutteres, men innfris i sin helhet i 2017. 

Administrasjonen Rådmannens forslag til økonomiplan 2016-2019 

  B 2016 B 2017 B 2018 B 2019 

Opprinnelig vedtatt budsjett 2015               124 022                124 022                124 022                124 022  

Lønns- og pensjonsendring 2015                    2 729                     2 729                     2 729                     2 729  
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Tiltak ØP 2015-2018                  -7 460                   -7 460                  -7 460                   -7 460  

Øvrige endringer                -11 121                 -11 849                -12 549                 -12 909  

Basisbudsjett 2016               108 170                107 442                106 742                106 382  

Endring i egenbetalinger                           -                              -                              -                              -    

Nye driftstiltak 2016-2019                    5 072                     4 529                     3 029                     4 829  

Innsparing/effektivisering                  -1 480                   -1 480                   -1 480                   -1 480  

Prisstigning                    1 472                     1 472                     1 472                     1 472  

Driftsrammer 2016-2019               114 715                113 444                111 244                112 684 

Tabell 5.2.3. Avdelingens driftsrammer 2016-2019. Tall i 1000 kr. 

Øvrige endringer gjelder hovedsakelig flytting av momsrefusjon fra kommunens fellesområde over til tjeneste 
som genererer momsrefusjon 

 

5.3 Økonomi- og finansavdelingen 
Økonomi- og finans avdeling består av 46 årsverk med et årsbudsjett på 21,0 mill kr. Avdelingen 
leverer stab- og støttefunksjoner innenfor økonomi, regnskap, analyse, innkjøp, innfordring av 
skatter og avgifter for staten og kommunale krav for kommunen, gjennomføring av 
arbeidsgiverkontroll og føring av skatteregnskap. Økonomi- og finans avdeling består av kontor: 
økonomi, analyse, regnskap, innkjøp og kemner. I forslaget til statsbudsjett 2016 ligger det forslag 
om statlig overtakelse av skatteoppkreveren funksjon med virkning fra 1. juli 2016. Tabellen under 
viser rådmannens forslag til budsjettrammene 2016-2019 for avdelingen. 

Økonomi og finansavdelingen       Rådmannens forslag til økonomiplan 2016-2019 

  Årsverk R 2014 B 2015 B 2016 B 2017 B 2018 B 2019 

Økonomikontoret 6,0 4 810 5 283 5 226 5 226 5 226 5 226 

Analysekontoret 1,0 0 919 913 913 913 913 

Regnskapsenheten 17,0 8 418 8 840 9 265 9 265 9 265 9 265 

Innkjøpskontoret 5,0 2 903 2 812 2 341 2 341 2 341 2 341 

Kemner 17,0 11 301 10 250 3 296 -2 156 -2 156 -2 156 

Sum 46,0 27 431 28 103 21 041 15 589 15 589 15 589 

Tabell 5.3.1. Økonomiplanforslag 2016-2019. Netto driftsrammer. Tall i 1000 kr.  

Økonomi og Finansavdelingen vil støtte opp under implementeringen og oppfølgingen av 
økonomiplan for 2016 – 2019. Avdelingen vil videre i samarbeid med NU avdelingen fullføre arbeidet 
tilknyttet eierstyring i Bodø kommune. I 2016 vil spesielt kontorene økonomi, regnskap og innkjøp ha 
et økt fokus på kompetanseheving av spesielt virksomhetsledernivået tilknyttet områdene 
økonomistyring, momshåndtering og innkjøpsrutiner. Det er også er klart mål for avdelingen å kunne 
legge fram et dokument for politisk behandling tilknyttet økonomistyring - og regnskapsrutiner for 
Bodø kommune i løpet av 2016. 

I 2016 vil Bodø kommune innføre første fase i forbindelse med prosjektet rundt etablering av et 
helhetlig styringssystem. Systemet som vil benevnes «Styrhuset» skal bidra til bedre styring av Bodø 
Kommune på en slik måte at administrativ og politisk ledelse får informasjon som gir forståelse og 
oversikt over kommunens driftssituasjon. Et dynamisk styringsverktøy skal gi alle ledere i Bodø 
kommune nødvendig styringsinformasjon for å oppnå virksomheten målsettinger, samt inneholde 
trender/prognoser. Videre legges det vekt på at Styrhuset også skal inneholde merverdi elementer 
som bidrar til en økt bruksverdi. 
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Økonomikontoret 
Økonomikontåret består av til sammen 6 årsverk med totalt budsjett på 5,4 mill kr. Kontorets 
hovedoppgave er å gi politikere korrekt og godt beslutningsgrunnlag i spørsmål som angår økonomi 
og finans. Kontoret leverer tjeneste innenfor økonomisk planlegging og finans, rådgiving og 
tjenesteyting til Helse- og omsorg, Barnehage/øvrig opplæring- og kultur, Administrasjonsavdeling, 
Næring- og utvikling, Politikk og Rådmann.  

Driftsmål for tjenesteområdene:  

 Sykefravær på årsbasis skal ikke overstige 3 % 

 Balanse mellom budsjett og regnskap ved årets slutt 

 Innen 2016 utarbeide opplæringsmanual for ledere innenfor økonomiske spørsmål/bruk av 

økonomisystemer/rapportering 

 Forenkle månedsrapportering intern i organisasjon 

 Vurdere og eventuell endre administrativ budsjettprosess 

Regnskap 
Regnskapskontoret leverer regnskapstjenester til Bodø kommune, kommunale foretak og øvrige 
nærstående selskap. Regnskapsenheten har 17 stillinger fordelt på to seksjoner, fakturerings- og 
regnskapsseksjonen. For 2016 har enheten et budsjett på 9,4 mill kr. Kontoret sender årlig ut om lag 
110 000 fakturaer for Bodø kommune og tar i mot om lag 90 000 inngående fakturaer.  
 

Driftsmål for tjenesteområdene:  

 Sykefraværet skal på årsbasis ikke utgjøre mer enn 7 %  

 Ansvarsnummer 1270 skal gå i økonomisk balanse ved årets slutt 

 Vi skal i større grad enn tidligere år tilby opplæring av og veiledning ovenfor interne brukere, 

samt gjøre relevant informasjon mer tilgjengelig på Solsia. 

 Arbeidet med automatisering fortsetter med følgende delmål: 

o Inngående faktura: andelen EHF-fakturaer utgjør i desember 2016 minimum 80 % av 

totale inngående fakturaer. 

Andelen inngående fakturaer med profil som automatisk rutes forbi fakturamottaket 

og går direkte til førstemottaker utgjør i desember minimum 35 %.  

o Utgående faktura: Øke andelen EHF, eFaktura og avtalegiro, slik at andelen 

papirfaktura ved utgangen av året er redusert til 30 %. 

o Visma: utforske og ha tatt i bruk minimum 3 nye jobber/funksjonalitet som ikke 

benyttes pr i dag. 

 Vi har økt fokus på at regnskapsinformasjon benyttes som styringsdata, og at «ut-data» er av 

tilfredsstillende kvalitet, herunder at regnskapet er fullstendig og ajour ved hver 

tertialavslutning, og at løpende avstemmingsrutiner er etablert.  

Kemner 
Kemneren innfordrer skatter og avgifter for staten, samt gjennomfører arbeidsgiverkontroll og føring 
av skatteregnskap. Egen inkassoseksjon driver innfordring av kommunale krav. Kontoret utfører 
denne jobben med 17 årsverk, etter at 2 årsverk er tatt ned fra 2016. Samlet budsjettramme for 2016 
er 8,7 mill kr.  

Driftsmål for tjenesteområdene:  

 Sykefravær skal være under 7 %. 

 Budsjettet og regnskap skal være i balanse.  
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 Skattedirektoratets fastsetter i desember 2015 konkrete resultatmål for Bodø kemnerkontor 
i 2016 på innfordring, arbeidsgiverkontroll og skatteregnskapsføringen. Kontoret skal klare å 
innfri målkravene for 2016. 

Analyse 
Analysekontoret har som formål å gjennomføre analyser innenfor alle driftsområder og bidra til 
modernisering og samhandling i Bodø kommune. Det innebærer å tilrettelegge og utvikle et helhetlig 
styringssystem for Bodø kommune. Gjennom et helhetlig styringssystem skal en gjennomføre en 
målrettet og gjennomgripende fornying og forbedringsarbeid i hele kommuneorganisasjonen. Videre 
at en må styrke kommunens evne til å drive styring på kort og lang sikt. Analyseenhet består av 1 
årsverk og har budsjett på 0,9 mill kr. 

Driftsmål for tjenesteområdene:  

 Sykefravær under 1 % 

 Balanse mellom regnskap og budsjett ved årets slutt 

 Fullføre fase 1 og fase 2 i prosjekt helhetlig styringssystem, samt videreutvikle helhetlig 

styringssystem 

 Prosjektledelse for minst 3 kommunale driftsprosjekter med fokus på modernisering og 

optimalisering 

 Videreutvikle og gjennomføre faste analyser som perspektiv analysen og KOSTRA analysen 

Innkjøp 
Innkjøpskontorets oppgave er rådgiving og gjennomføring av anbudsprosesser og etablering av 
rammeavtaler inklusiv samarbeidskommunene. I dette ligger blant annet kontraktsoppfølging, 
opplæring og kompetanseheving av offentlige anbudsprosesser og elektronisk konkurranseverktøy 
og e- handel. Kontoret har 5 årsverk med budsjett på til sammen 2,9 mill kr. 

Føringer fra Kommuneplan 2014-2026 Strategisk samfunnsdel:  

Kontoret vil bidra til at anskaffelser gjennomføres på en kostnadseffektiv, attraktiv og tillitsvekkende 
måte, for derigjennom sikre godt omdømme, og de beste leverandørene for levering av tjenester og 
varer til Bodø kommune. Anskaffelsesprosesser og kontrakter skal gjennomføres på en bærekraftig 
måte som hinder sosial dumping og arbeidslivskriminalitet i ulike anskaffelser og samfunnsområder.  

Driftsmål for tjenesteområdene:  

 Sykefravær på 0 % 

 Balanse mellom regnskap og budsjett ved årets slutt 

 Økt besparelser gjennom ny stilling som Controller/ kontraktforvalter innkjøp. 

 Forebyggende tiltak og innkjøpsfaglig kompetanseheving i kommunen 

 Forbedring av brukergrensesnitt i Ajour innkjøpsløsning (spesielt e-handel/varekataloger)  

Det er foreslått noen små endringer/tiltak i avdelingenes budsjett for neste 4 år. Tiltakene er 

beskrevet i tabellen under. 

Nr Tiltak B 2016 B 2017 B 2018 B 2019 

  Økonomi og finansavdelingen         

1 Økt husleie Innkjøpskontoret 179 179 179 179 

2 Avviklet avtale med eksterne, regnskap 316 316 316 316 

3 Økt 1 stilling, felles innkjøp i Salten 666 666 666 666 

4 Utvidet avtale om felles innkjøp i Salten -700 -700 -700 -700 

5 Statliggjøring Kemner -5 452 -10 904 -10 904 -10 904 
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  Sum -4 992 -10 444 -10 444 -10 444 

Tabell 5.3.3. Tiltak i perioden. Tall i 1000 kr. 

1. Økt husleie. Innkjøpskontoret leier kontorlokaler i bankbygget og beregnet husleie er på 0,2 mill 
kr. 

2. Avviklet avtale. Som følge av avvikling av eksterne avtaler og korrigering av momskompensasjon 
på salg av tjeneste regnskapskontoret leverer taper kommunen inntekter i størrelsesorden 0,3 mill 
kr. 

3. Økt stilling. Innkjøpskontoret har utvidet samarbeid om felles innkjøp med andre kommuner og i 
den forbindelse er det nødvendig å bemanne opp kontoret 

4. Avtale innkjøp. Som følge av utvidet samarbeid om felles innkjøp øker innbetalinger fra andre 
kommunen som er med i ordningen. Det er en forutsetning at disse inntekter brukes til å finansiere 
opp ovennevnte stilling. Uten stillingsøkning er det ikke mulig å gjennomføre denne avtale. 

5. Statliggjøring av Kemner. Staten foreslår igjen å overta kemner funksjon, nå med virkning fra 1. 
juli 2016. Bodø har i forslaget til statsbudsjettet trukket 5,4 mill kr, økende til 10,9 mill kr i perioden. 
En foreløpig beregning viser at kommunen vil med dette tape 2 mill kr, da staten redusere 
rammetilskuddet med høyere beløp enn Bodø har i sine budsjettrammer. 

Økonomi og finansavdelingen Rådmannens forslag til økonomiplan 2016-2019 

  B 2016 B 2017 B 2018 B 2019 

Opprinnelig vedtatt budsjett 2015                  28 103                   28 103                   28 103                   28 103  

Lønns- og pensjonsendring 2015                    1 012                     1 012                     1 012                     1 012  

Tiltak ØP 2015-2018                           -                              -                              -                              -    

Øvrige endringer                  -1 934                   -1 934                   -1 934                   -1 934  

Basisbudsjett 2016                  27 180                   27 180                   27 180                   27 180  

Endring i egenbetalinger                           -                              -                              -                              -    

Nye driftstiltak 2016-2019                  -4 992                 -10 444                 -10 444                 -10 444  

Innsparing/effektivisering                  -1 097                   -1 097                   -1 097                   -1 097  

Prisstigning                        -50                         -50                         -50                         -50  

Driftsrammer 2016-2019                  21 041                   15 589                   15 589                   15 589 

Tabell 5.3.2. Avdelingens driftsrammer 2016-2019. Tall i 1000 kr. 

Øvrige endringer gjelder hovedsakelig momsrefusjon som er flyttet fra kommunens fellesområde til 
avdelingene. Effektivisering gjelder reduksjon av 2 stillinger ved kemner som ses opp mot 
administrasjonens totale effektiviseringskrav. 

 

5.4 Næring- og utviklingsavdelingen 
Nærings- og utviklingsavdelingen (NU) ble vedtatt etablert av bystyret i mai 2015. Tidligere hadde 
man samlet det gamle Team Bodø med en rekke funksjoner direkte underlagt Rådmannen, i et 
«Samfunnskontor» som del av kommunens sentraladministrasjon. NU-avdelingen består nå av tre 
seksjoner: Plan og samfunn, Næring og etablering og Utvikling. Avdelingen har 26,3 årsverk og et 
budsjett på 24,7 mill kr. Tabellen under viser rådmannens forslag til økonomiplanrammene 2016-
2019 for avdelingen. 

Næring og utviklingsavdelingen       Rådmannens forslag til økonomiplan 2016-2019 

  Årsverk R 2014 B 2015 B 2016 B 2017 B 2018 B 2019 

Stab felles 2,3 11 668 16 059 4 566 4 313 4 313 4 593 

Plan og samfunn 7,0 1 776 0 5 460 5 520 5 520 5 520 



Rådmannens forslag 2016-2019 

 

30 
 

Næring og etablering 9,0 3 515 -3 5 671 5 671 5 671 5 707 

Utvikling og prosjekter 8,0 1 520 7 568 8 365 5 349 4 570 1 717 

Sum netto rammer 26,3 18 479 23 624 24 063 20 853 20 074 17 537 

Tabell 5.4.1. Økonomiplanforslag 2016-2019. Netto driftsrammer. Tall i 1000 kr.  

NU-avdelingen samhandler i stor grad med eksterne aktører som næringslivet, kunnskapsmiljøene, 
regionale og nasjonale aktører, nabokommuner og Nordland fylkeskommune. Dette setter krav til 
relevant kompetanse og kapasitet til å ivareta Bodø kommunes interesser i viktige strukturprosesser, 
større utviklingsprosesser og regionale samarbeidsprosjekter. Slike oppgaver kan initieres av 
eksterne aktører, nasjonale myndigheter eller Bodø kommune selv. I 2016 og i årene fremover vil 
avdelingen ha ansvaret for initiering og gjennomføring av strategisk viktige og næringsrettede 
prosjekter for og i Bodø-samfunnet. Dette i en tid hvor tilgjengelige utviklingsmidler og risikovillig 
kapital blir mindre i nord. Dette stiller store krav til at Bodø kommune ved hjelp av NU-avdelingen 
initierer de riktige prosjektene, at vi innehar riktig kompetanse og at vi har svært god 
gjennomføringsevne. Vi ønsker at Bodø kommune skal være kjent for å levere konkrete resultater 
med høy kvalitet på de prosjektene vi har ansvaret for. 

NU-avdelingens viktigste funksjoner er relatert til plan- og utviklingsområdet. I dette ligger strategisk 
planarbeid, prosjektledelse og det omfattende arbeidet med nærings- og samfunnsutvikling i Bodø, 
Salten og Nordland. Kommuneplanens Strategiske samfunnsdel er Bodø kommunes overordnede og 
helhetlige strategidokument. NU-avdelingen har stort engasjement og faglig dedikasjon knyttet opp 
mot både visjon, de tre hovedmålene og de seks satsingsområdene. Implementering av 
samfunnsdelen er et lederansvar i hele Bodø kommune, men avdelingen innehar et ekstra ansvar for 
å støtte tjenesteområdene i dette arbeidet.  

I tillegg til generell nærings- og samfunnsutvikling har NU-avdelingen ansvar for å være oppdatert på 
en hel rekke reform- og strukturdebatter med sterk relevans for Bodø kommune. 
Kommunereformer, økonomiske reformer (kommune, fylke, virkemiddelapparat), samt nasjonale 
reformer innen viktige samfunnsfunksjoner som politi, forsvar, helse, sikkerhet og beredskap, krever 
solid delaktighet fra oss som kommune. NU-avdelingen må inneha kompetanse og kapasitet når det 
gjelder strategisk planlegging, prosjektledelse og som faglig høringsinstans på en lang rekke områder. 

NU-avdelingen er Bodø kommunes utviklingsenhet og verktøy i arbeidet med lokalisering og 
etablering av bedrifter og virksomheter. Avdelingen skal sammen med blant annet teknisk avdeling, 
sørge for at Bodø kommune oppfattes som en aktiv tilrettelegger for nærings- og samfunnsutvikling. 
Dette arbeidet er svært viktig med tanke på vår visjon om å være En attraktiv hovedstad i nord, sikre 
befolkningsvekst og økt sysselsetting. I årene fremover må vi intensivere arbeidet med etablering av 
nye bedrifter og arbeidsplasser på områder hvor byen og regionen har fortrinn. Dette er viktig for å 
sikre økt skatteinngang slik at Bodø kommune kan levere tjenester med høy kvalitet. 

Det er svært mange fordeler med å ha funksjonene innen plan, nærings- og samfunnsutvikling samlet 
i en avdeling i Bodø kommune. Nå inngår NU-avdelingen i den strategiske ledelsen og overordnete 
koordineringen sammen med de andre avdelingene i kommunen, noe som bidrar til tettere 
samhandling og kompetansedeling innad i organisasjonen.  

Det er fortsatt potensial for tettere samarbeid og en faglig og praktisk koordinering med andre 
avdelinger og enheter internt i kommunen. Et slikt samarbeid vil bli både enklere og mer effektivt 
ved en fremtidig samlokalisering på et nytt rådhus. 

Satsningsområder som vektlegges fremover: 

Planoppgaver Prosjekter – utvikling 

Planstrategi i Bodø kommune Byregionprosjektet, havbruk, mineral, reiseliv 

Samfunnsdelens handlingsdel  Ny by - Ny flyplass 
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Ny klima, miljø og energiplan Sikkerhet og beredskapsbyen 

Samferdselsplan, inkl sykkel og kollektiv Sentrumsprosjektet 

Strategisk næringsplan, inkl landbruk Bodø 200 år 

Gründersatsing Bodø Bodø i vinden 

  Smart Bodø  

Tabell 5.4.2. Satsningsområder. 

Driftsmål for tjeneste 

 Sykefravær: Dette er en målsetting som gjelder for hele Bodø kommune. For Nærings- og 
utviklingsavdelingen er sykefraværet lavt og lavere enn snittet for Bodø kommune. Vi er inne 
i en krevende fase med å konsolidere den nye organisasjonen med de tre seksjonene. 
Samtidig bygger vi om våre lokaler fra cellekontorer for samtlige til større grupperom med 
fire medarbeidere i hvert rom. Ledergruppen er oppmerksom på at slike omstillinger 
oppfattes som krevende for enkelte, og vi vil derfor fortsette arbeidet med det psykososiale 
arbeidsmiljøet i kommende periode.  

 Økonomisk balanse: Nærings- og utviklingsavdelingen har ingen poster for frie 
utviklingsmidler. I all hovedsak er budsjettet disponert til faste stillinger og til å dekke 
kommunens egenandel i de store utviklingsprosjektene som avdelingen har ansvar for på 
vegne av Bodø kommune og Bodø-samfunnet. Budsjettet er nøkternt og stramt, men mål om 
balanse er likevel realistisk og skal overholdes.  

 Økt sysselsetting og skatteinngang: Nærings- og utviklingsavdelingen har sammen med 
næringslivet og kunnskapsmiljøene ansvaret for å legge aktivt til rette for at det skapes nye 
arbeidsplasser i Bodø og regionen. Det er potensial for nytenking og grûnderskap i de 
tradisjonelle næringene som landbruk, havbruk og fiskeri, samt handel, reiseliv og kultur. I 
tillegg skal vi sammen med relevante miljøer stimulere til innovasjon og nyetableringer innen 
nye kunnskapsintensive næringer. 

 Folkehelse: Nærings- og utviklingsavdelingen har gjennom folkehelsekoordinatoren ansvaret 
for å bistå avdelingene i Bodø kommune til å innfri målet om å tilstrebe «Helse i alt vi gjør» 
fra kommuneplanens samfunnsdel. God folkehelse er svært viktig for hele befolkningen i 
hele kommunen. I kommende periode vil vi heve ambisjonsnivået og jobbe frem konkrete 
tiltak slik at Bodø kan fremstå som en av de beste folkehelsekommunene i landet. 

 Boligpolitikk i Bodø kommune: Nærings- og utviklingsavdelingen har ansvaret for å 
koordinere kommunens operasjonalisering av Boligpolitisk handlingsplan slik at vi innfrir 
målsettingen «Bolig for alle» fra kommuneplanens samfunnsdel. Bodø preges fortsatt av høy 
utviklingstakt, attraksjonskraft og befolkningsøkning. I tillegg har Nord Universitet ambisiøse 
vekstmål, noe som gir behov for flere studentboliger. Teknisk avdeling bidrar aktivt på mange 
områder for å gjennomføre mål og strategier i kommuneplanens samfunnsdel. Det er særlig 
innenfor satsingsområdet bærekraftig byutvikling og mål om 70.000 innbyggere avdelingen 
bidrar til å oppfylle mål og strategier.  

Det foreslås noen få endringer i økonomiplanperioden. Endringene (tiltakene) er beskrevet i teksten 
under. 

Nr Tiltak B 2016 B 2017 B 2018 B 2019 

  Næring og utviklingsavdelingen         

1 Da midler -7 700 -5 700 -5 150 0 

2 Flyttet beredskap til Administrasjon -832 -832 -832 -832 

3 Veterinærvakt 790 790 790 790 

4 Eierskapsmelding 200 200 200 200 

5 Finansiering opp stillinger 1 912 1 659 1 659 1 659 
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6 Prosjekter, økte driftsmidler 12 395 10 004 10 140 -245 

  Sum 6 766 6 121 6 808 1 572 

Tabell 5.4.4. Tiltak i perioden. Tall i 1000 kr. 

1. DA-midler. NU-avdelingen har søkt og fått bevilget midler fra DA, andre statlige organisasjoner og 
fylkesmannen. Mange av midlene er tidsavhengig, derfor det fallende beløpet i perioden. 

2. Beredskap. 1 stilling med driftsmidler er flyttet fra NU avdeling over til Administrasjonen. 

3. Veterinærvakt. Avdelingen har blitt styrket med midler til veterinærvakt. 

4. Eierskapsmelding. Avdelingen er blitt styrket med midler til eierskapsmeldinger. 

5. Stillinger. Stillingene i tilknytting til prosjekter som er finansiert med DA midler pluss 1 
stillingsøkning 1 mill kr finansiert av frie midler. 

6. Prosjekter. Det ligger inne økte midler til prosjekter som Smart Bodø, Sentrumsutvikling, By- 
jubileum, Ny by ny flyplass, sikkerhet og beredskap. Prosjektene finansieres med en kombinasjon av 
DA-midler m.m. som nevnt i punkt 2 over, og kommunale midler (egeninnsats). 
 

 Rådmannens forslag til økonomiplan 2016-2019 

  B 2016 B 2017 B 2018 B 2019 

Opprinnelig vedtatt budsjett 2015                  23 624                   23 624                   23 624                   23 624  

Lønns- og pensjonsendring 2015                       224                        224                        224                        224  

Tiltak ØP 2015-2018                  -3 480                   -6 380                   -7 580                   -7 580  

Øvrige endringer                  -3 491                   -3 155                   -3 421                       -723  

Basisbudsjett 2016                  16 878                   14 314                   12 847                   15 545  

Endring i egenbetalinger                           -                              -                              -                              -    

Nye driftstiltak 2016-2019                    6 766                     6 121                     6 808                     1 572  

Innsparing/effektivisering                           -                              -                              -                              -    

Prisstigning                       419                        419                        419                        419  

Driftsrammer 2016-2019                  24 063                   20 854                   20 074                   17 537 

Tabell 5.4.3. Avdelingens driftsrammer 2016-2019. Tall i 1000 kr. 

Øvrige endringer er hovedsakelig knyttet til momsrefusjon som tidligere var budsjettert på 
kommunens fellesområde. Nå er dette flyttet til tjenestene som generer momsinntekt. Dette har ikke 
resultateffekt for kommunen totalt sett. 
 

5.5 Oppvekst- og kulturavdelingen  
Oppvekst- og kulturavdelingen er den største avdelingen i Bodø kommune og er organisatorisk delt i 
områdene grunnskole, barnehage og OK øvrig. Til sammen har avdelingen rundt 1400 budsjetterte 
årsverk og et nettobudsjett på 1,07 mrd kr. Grunnskolesektoren er den største sektoren i avdelingen, 
med rundt 890 årsverk og et nettobudsjett på om lag 524 mill kr. Barnehagesektoren følger med i 
underkant av 280 årsverk og budsjett på 358 mill kr. OK øvrig består av kultur, flyktningetjenesten og 
Barne- og familieenheten (nyopprettet 2015 – helsesøster- og jordmortjenesten, 
barneverntjenesten, PPT, familiesentrene, psykologtjenesten, ergoterapi- og fysioterapitjenesten). Til 
sammen er OK øvrig budsjettert med 222 årsverk og om lag 187 mill kr i netto utgifter. 

Avdelingen tilbyr Bodøs befolkning et bredt spekter av tjenester, fra det grunnleggende tilknyttet 
barnehage og skole, barnevern, helsetjenester til barn og unge, oppsøkende ungdomsarbeid og et 
variert kulturtilbud. Barn og unge med særlige behov trenger ofte koordinerte tjenester, noe som 
stiller ekstra krav til samhandling mellom ulike fagområder og sektorer. Etableringen av Barne- og 
familieenheten er et organisatorisk grep for å sikre strategiske prioriteringer knyttet til tverrfaglig 
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samhandling. Tjenesteområdene i Barne- og familieenheten har dessuten sine kjerneoppgaver som 
skal ivaretas og utvikles i henhold til lover, forskrifter og faglige retningslinjer. Tjenestene har høy 
kompetanse og er en ressurs for mange barn/unge, foreldre og samarbeidspartnere for å nå de mål 
som er viktig for den enkelte. Den nye enheten har over 140 årsverk, og det er naturlig at det vil ta 
litt tid å få gjennomført en slik koordinering. Det er et mål å samlokalisere BFE, for å utnytte de ulike 
tjenestenes fagkompetanse på best mulig måte. 

Avdelingen skal tilby gode tjenester innenfor alle områder. Bodø skal fortsatt opprettholde sin 
posisjon som nasjonal foregangskommune for oppvekst for barn og unge (Jfr. Kommuneplanens 
strategiske samfunnsdel 2014-26). I dette budsjettforslaget styrkes barnevernet med fire årsverk, det 
legges opp til en videreføring av den høye lærertettheten, samt at alle barn i Bodø kommune skal få 
barnehageplass etter behov. Kommunen gjør en innsats ved å øke bosetting av flyktninger fra 70 i 
2013 til 110 i 2016. Integreringstilskuddet foreslås benyttet til å styrke bemanningen på 
flyktningkontoret, helsesøster- og jordmortjenesten, voksenopplæringen og barnevernet. I tillegg 
brukes tilskuddet til å styrke grunnskole- og barnehagesektorens ramme for å kunne ansette 
tospråklige assistenter. Rundt 1 mill kr settes av i 2016 til å betale kapitalkostnader på boliger til de 
bosatte flyktningene. 

På investeringssiden satses det på skoleutbygginger for å utvide kapasiteten pga. forventet 
elevtallsvekst, samt på å øke kvaliteten på undervisningslokalene. Det satses også spesielt på 
utbedring av skolenes og barnehagenes uteområder. Videre har avdelingen prioritert å bygge/kjøpe 
nye boliger til flyktninger, under forutsetning av delvis husbankfinansiering. Prosjektene 
Jektefartsmuseet, Klatrehall og Turnhall er alle eksterne ikke kommunale prosjekter. Dette innebærer 
at kommunen ikke kan ta opp lån for finansieringen av disse. Skal kommunen bidra må eventuelt 
investeringstilskudd tas fra driftsmidler. I denne økonomiplanen har det ikke vært funnet rom i drift 
innen Kulturområdet for å kunne støtte opp om disse initiativene. Investeringene tilknyttet OK-
avdelingens drift finnes spesifisert i kapittel 6, mens uprioriterte ønsker finnes i vedlegg 1.  

Mål- og måleindikatorer for økonomiplanperioden 
Alle de ulike sektorene og tjenesteområde i OK-avdelingen har utarbeidet fire-fem mål for sitt arbeid 
i 2016. 2 av målene er felles for alle, nemlig sykefravær og økonomi. Det har vært et utgangspunkt i 
utarbeidelsen av disse målene at de skal være lett målbare og objektive. Det er utarbeidet følgende 
to hovedmål for hele OK-avdelingen samlet sett: 

1. Økonomi 

a. OK-avdelingen skal oppnå balanse i 2016.  

2. Sykefravær 

a. Sykefraværet skal være under 8 % i 2016. Full måloppnåelse er ikke innfridd før 

sykefraværet er under 7,5 % 

5.5.1 Grunnskole 
Grunnskole       Rådmannens forslag til økonomiplan 2016-2019 

  Årsverk R 2014 B 2015 B 2016 B 2017 B 2018 B 2019 

Grunnskole 888,0 557 515 529 504 524 992 525 292 525 792 525 792 

Sum netto rammer 888,0 557 515 529 504 524 992 525 292 525 792 525 792 

Tabell 5.5.1.1. Økonomiplanforslag 2016-2019. Netto driftsrammer. Tall i 1000 kr. 

 

Mål og måleindikatorer for økonomiplanperioden 

 Sykefravær. Fraværet på grunnskole er pr august 2015 på 7,3 % hittil i år. I 2016 settes det et 
mål om et fravær på 7 %. Målet skal nås gjennom å bruke erfaringer og prinsipper fra 
foregangsskoler som for eksempel Bankgata skole. 
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 Grunnskoleområdet har som mål å oppnå økonomibalanse og at alle enheter er innenfor 
rammen av +/- 2 % av bruttobudsjett. 

 Opprettholde lærertetthet i ordinær undervisning på dagens nivå det vil si 16,6 barn pr 
pedagog (se tabell 5.5.1.3). 

 Opprettholde andel timer spesialundervisning av andel timer totalt på dagens nivå det vil si 
15,7 %.  

 Det settes et mål om at gjennomsnittlig grunnskolepoeng skal være på 42,5 skoleåret 
2015/16. Dette er en forbedring på 0,1 i forhold til et allerede godt resultat i nasjonal 
sammenheng (se tabell 5.5.1.5).  

 Andelen elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere skal være lavere 
enn landsgjennomsnittet (elevundersøkelsen). 

 

Pedagogisk utviklingsarbeid og kompetanseheving.  
Det ble i 2013 satt i gang en statlig satsing som heter ”Skolebasert Kompetanseutvikling – SKU” som 
skal sette fokus på motivasjon og mestring i skolen og øke de grunnleggende ferdigheter i lesing, 
skriving og regning. Dette vil fortsette i 2016 og fram til 2017. Grunnskolekontoret tilføres statlige 
midler til SKU for å dekke delstillinger til ressurslærere og ett årsverk som utviklingsveileder (deles 
med Rødøy kommune). I Skoleåret 2015/16 inkluderer også dette St. Eystein hvor utviklingsarbeidet 
er spesielt konsentrert gjennom statlige tiltak. Bodø har valgt å inkludere samtlige skoler i Bodø 
kommune i SKU, siden det i samsvar med forskning på feltet viser at innsatsområdene innenfor SKU 
er viktig for hele 1- 10 løpet. Dette betyr at ikke bare skolene i pulje 3 følges opp, men samtlige 27 
skoler i kommunen. Dette gjøres bl.a. i form av ulike lærende nettverk og oppfølging av hver enkelt 
skole. Det gis statlige øremerkede midler til 4 pedagogstillinger som forbedrer voksentettheten på 
Bankgata til og med våren 2016. Det er uklart om ordningen fortsetter et skoleår til ut over dette. 

Den statlige ordning for videreutdanning for lærere omfatter i Bodø 46 lærere som tar 30-60 
studiepoeng fordelt på flere fagområder. Staten finansierer 60 % av vikarkostnadene, kommunen 15 
% og læreren selv 25 %. Unntak er for matematikk og naturfag, hvor Staten også tar kommunens 15 
%, eller lærerne kan få et stipend på kr 100 000 pr skoleår fra Staten. Bodø kommune ble etter 
søknad plukket ut til å være realfagkommune og det gjennomføres nå et prosjekt hvor 4 skoler og 4 
barnehager er med. Barnehagebarn og elever på småtrinnet vil med dette få tidlig innblikk i realfag, 
noe som er viktig når de blir eldre. Bodø kommune skal skape motivasjon og mestring i fagene. 
Nysgjerrighet og undring blir utgangspunkt for arbeidet med realfag i barnehage og småskole. Vi vil 
legge trykket på samarbeid mellom på barnehage og barneskolene, og videre samarbeidet mellom 
ungdomsskole og videregående skole. Kommunen ser denne satsingen inn i strategiplanen for 
Bodøskolene og kommunes prosjektplan for skolebasert kompetanseutvikling. Grunnskolen har fokus 
på psykisk helse, herunder forebygging og håndtering av mobbing. Dette gjøres gjennom å arbeide 
tverrfaglig med psykisk helse i skolen sammen med andre relevante instanser i kommunen.  

Investeringer 
De ulike tiltakene hvor det foreligger bevilgninger er beskrevet nærmere i investeringsplanen. PS 
14/111 skolebruksplan 2015-18 med perspektiver til 2025 viser hvordan elevtallsutviklingen totalt er 
beregnet å bli i perioden og hvordan planer for boligbygging i ulike deler av kommunen vil medføre 
at skolekapasiteten må økes flere steder. Planen viser også at det er behov for vedlikehold og 
oppdatering av bygg og uteareal. Skoleløsning for Tverlandet er vedtatt i PS 15/80. Den gamle skolen 
skal rives og det skal bygges en helt ny skole med flerbrukshall og svømmebasseng innen høsten 
2018 på dagens skoletomt. Det må avklares løsninger for midlertidige skolelokaler i byggeperioden. 
Dette prosjektet omtales nærmere i egen sak og i kapittel 6 om investeringer.  

Det bygges lokaler for multifunksjonshemmede barn på Saltvern som vil være ferdig høsten 2015. 
Dette gjør at det frigis arealer til å øke den generelle kapasiteten på Saltvern slik at de økte 
elevkullene fra høsten 2015 får egne klasserom. Kulturhusarealene på Aspåsen kan benyttes til å øke 
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skolekapasiteten i sentrum og forskyve inntakssonen til Aspåsen østover. Inntakssonen til Østbyen 
kan også forskyves østover og gjøre at elever på Reinsletta vil kunne få Østbyen skole som nærskole. 
Dette vil avhjelpe kapasiteten på Saltvern og gjøre at byggeprosjekter i området kan gjennomføres. 
Ombyggingen av Aspåsen vil også gi kulturskolen mer hensiktsmessige lokaler. Asplan Viak har 
kostnadsberegnet prosjektet til 122 mill kr. Dette mente eiendomsforetaket var et lavt anslag og la 
som føring kr. 25 000 per m2 – det vil si 200 mill kr. Det er disse tallene som skal kvalitetssikres 
gjennom forprosjekt i 2016 i regi av eiendomsforetaket. Tilpasningen av arealene omfatter 
asbestsanering, handikaptilpasning, oppdatering av brann, el-anlegg, varme- og ventilasjonsanlegg og 
en generell oppgradering/renovering av undervisningsarealene.  

Det er lagt inn totalt 4 mill kr i 2016 til opparbeidelse av utearealet/utbedre de trafikale forholdene 
på Bankgata, 0,6 mill kr til trafikale tiltak på Saltvern og 6 mill kr generelt for skolene i 
økonomiplanperioden til å utbedre avvik og oppgradering av skolenes uteområder. Det er lagt inn 5 
mill kr årlig i økte midler til rehabilitering av skolebygg i 2016 -19. I samarbeid med 
eiendomsforetaket lages det prioriteringslister for tiltak i disse. Behovene for rehabilitering og 
vedlikehold på spesielt Alstad ungdomsskole og Østbyen skole er så stort at det ikke kan la seg 
gjennomføres innenfor de årlige midlene til rehabilitering. Det er lagt inn 30 mill kr på Alstad U og 
40,5 mill kr på Østbyen i økonomiplanperioden. Det er behov for både rehabilitering, modernisering 
og mer oppdaterte og transparente romløsninger i henhold til dagens krav til skoledrift. Disse 
kravene tar hensyn til arealene som trengs for at lærerne nå skal ha funksjonelle arbeidsplasser på 
skolen. Det er også behov for å ombygge gymsalen på Bankgata til auditorium. Det koster 2,5 mill kr 
Et stort vedlikeholdsetterslep er dokumentert på bygningsmassen på Vatnlia. Dette vil ikke kunne 
prioriteres i denne økonomiplanperioden. I 2019 settes det av midler til å utrede varige løsninger.  En 
rehabilitering, eller rehabilitering/renovering kombinert med nybygg, er anslått til cirka 9 mill kr.  

Bystyret behandlet sak om skolestruktur Hunstad/Mørkved/Støver i PS 108/115 i møte 28.10.2010. 
I vedtaket står det at midler til ny skole i Mørkvedbukta søkes innarbeidet i økonomiplanen 2015-
2018. Det er nå utarbeidet en reguleringsplan for skoleområdet i Mørkvedbukta. Det er planer om å 
bygge feltet Hunstad-Sør gradvis ut fram til 2030. I perioden fram til 2018 vil 200-300 barn flytte inn i 
området. Utbyggerne mener at en avklaring når det gjelder skole, barnehage og øvrige 
samfunnsmessig infrastruktur vil virke inn på hvor stor etterspørsel og dermed utbyggingstakt man 
vil få. Det avsettes planleggingsmidler på 2,5 mill kr i 2016 og 12 mill kr i 2017 til tomtekjøp. I 2018 og 
2019 vil byggetrinn 1 bygges til en ramme på 227,5 mill kr (2015-tall), med mål om ferdigstillelse 
høsten 2019. Støver skole har i dag ikke kapasitet til å ta i mot en økt utbyggingstakt på Hunstad Sør. 
Det må derfor skaffes midlertidig kapasitet til byggetrinn 1 av en ny skole står ferdig i Mørkvedbukta. 
Dette gjøres gjennom å ta i bruk tidligere barnehagelokaler til skole. Det avventes endelige tall fra 
Eiendomsforetaket på hva ombyggingen koster. Det vil trolig føre til at skolen har tilstrekkelig 
kapasitet også skoleårene 2016/17 og 2017/18, men ikke skoleåret 2018/19. Det må derfor finnes en 
midlertidig løsning for 1-2 klasserom for det siste skoleåret før den nye skolen står ferdig.  

Det foreligger også planer for økt utbygging i Bodøsjøen som vil medføre et ytterligere press på 
skolekapasiteten i området. Tomta til Bodøsjøen barnehage settes av til et byggetrinn 3 på 
Bodøsjøen skole. Det vil bli behov for planleggingsmidler her i 2018 eller 2019.  

Utviklingen i skolen med flere trådløse enheter i undervisningen gjør at det er et behov for en 
investering på 1 mill kr i 2016 for en oppgradering av det trådløse nettet på skolene. 

Investeringsbehov innen grunnskoleområdet er massivt kommende 10 årsperiode, opp mot 2 mrd kr. 
Bodø kommune er nødt til å foreta noen valg mellom kvalitet og kapasitet med bakgrunn i innmeldt 
behov. Dette gjelder både for å realisere nødvendige prosjekter som støtter opp om de 
vekstambisjoner Bystyret har vedtatt, men også for å kunne realisere nødvendige investeringer innen 
øvrige tjenesteområder. 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Tverlandet skole 50 190 190 50             
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Rehabilitering skolebygg 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Uteområder Bankgata skole 4                   

Auditorium Bankgata skole 3                   

Trafikksikkerhetstiltak Saltvern skole 1                   

Rehabilitering Alstad Ungdomsskole 15 15                 

Mørkvedbukta – byggetrinn 1 3 12 113 112     120 130     

Uteområder skoler 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Aspåsen skole 1 100 100               

Østbyen     20 20             

Bodøsjøen skole – byggetrinn 3       1 75 75         

Trafikksikkerhetstiltak Saltstraumen 1          

Infrastruktur IKT 1     1     1     1 

Vatnlia leirskole       1 9           

Rønvik, rehabilitering         15 15         

Hunstad B, rehabilitering           15 15       

Alstad B, rehabilitering             15 15     

Ny skole?               1 150 150 

  84 324 429 194 104 112 158 153 157 158 

Tabell 5.5.1.2. Investeringsplan 10 år horisont. Tall i mill kr. 

 

Drift 
Tabell 5.5.1.1. viser at det vil være 888 årsverk på grunnskole skoleåret 2014/15. I forhold til forrige 
skoleår er antall årsverk redusert med 40 årsverk. Endringene er som følger: 19 årsverk PPT ble 
overført til Barne- og familieenheten, renholdere/vaktmestre på 54 årsverk ble overført 
eiendomsforetaket. Dette utgjør en total reduksjon på 73 årsverk. Antall lærerårsverk er økt med 12, 
SFO er økt 13,5 årsverk. Det er lagt inn 1,25 årsverk økning på grunn av at Bodø kommune, etter 
overtakelse av Vatnlia, ikke bare har den pedagogiske driften på Bodø Naturskole. Ellers ligger det en 
økning på 6 årsverk som relater seg til økning i merkantile stillinger 0,5 på Hunstad U, ledelsesressurs 
på Bodøsjøen og Rønvik med 0,7, økning BVO på 0,75, kulturskolen på 0,5 og buffer grunnskole 
klasseendringer / spes.ped på 3,55 årsverk. 

Skoleår Elevtall  Ped. årsverk Elev per ped. Red. årsverk 

2011/12 6 055 546 11,1   

2012/13 5 981 547 10,9 0,9 

2013/14 5 941 539 11,1 -8,0 

2014/15 5 973 528 11,3 -11,0 

2015/16  6 029 540 11,2 12,0 

2016/17 stipulert 6 027 540 11,2 0,0 

Totalt reduserte lærerårsverk       -6,1 

Tabell 5.5.1.3. Sammenheng pedagogiske årsverk og elevtall kommunale skoler fra GSI og faktiske tall. 

Tabell 5.5.1.3 viser at i realiteten får grunnskolen skoleåret 2016/17 et høyere elevtall enn skoleåret 
2012/13, men skolen i Bodø har redusert med 6,1 pedagogiske årsverk i løpet av perioden 2011-17. 
Budsjettet gir grunnlag for å opprettholde antall stillinger på samme nivå skoleåret 2016/17 som 
skoleåret 2015/16, samtidig som elevtallet er stabilt. Det betyr at Bodø kommune fortsatt kan ha en 
bedre voksentetthet enn sammenlignbare kommuner.  
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Figur 6. Antall skolestartere (inkludert St. Eystein skole) på høsten (SSB).  

Fra skoleåret 2016/17 og de to påfølgende skoleårene vil antallet skolestartere komme ned på det 
som har vært normalnivå de siste årene dvs årskull rundt 600 elever. Skoleårene 2014/15 og 2015/16 
har det vært uvanlig store kull på cirka 670 elever. Etter dette er det forventet større årskull, som vi 
ser av figur 6 og som gir følgende utvikling totalt ifølge figur 7.  

Figur 7. Elevtall i Bodøskolene (inkludert St. Eystein skole) 2013-2029. 

Figur 7 viser økning på 700-800 elever fram mot 2030. SSB-prognosene viser forskjellig utvikling, 
mens nullvekst prognosen tar med seg de allerede kjente årskullene som går ut av skolen og de 
årskullene som er i barnehagen og som skal inn i skolen og baserer seg deretter på SSB-tall. Derfor 
ser vi at den røde og blå streken nærmer seg hverandre i slutten av perioden. Arbeidet med 
skolestruktur har disse ulike utviklingsscenariene for øye jf. PS 14/111.  

Tiltak i ØP 2016-19 

 Nr Tiltak B 2016 B 2017 B 2018 B 2019 

  Grunnskole         

1 Statsbudsjett, Naturfagtime høsteffekt 687 687 687 687 

2 Elevtallsøkning jfr prognoser 1 000 1 000 1 000 1 000 
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3 Fritt skolemateriell 1 700 1 700 1 700 1 700 

4 Skolen i Værran - Assistent tilgjengelig Givær 225 225 225 225 

5 Saltvern - Nybygg for "fellesskapet" - økt areal 150 150 150 150 

6 Aspåsen - Evt overtakelse av kulturhuslok  jfr. perspektiv 1 350 1 350 1 350 1 350 

7 Sum økonomiplan 2013-16 (diverse tiltak)  115 115 115 115 

8 Andel reduksjoner sentralt -290 -290 -290 -290 

9 Lønnsmidler BVO 110 Flyktninger 750 1 050 1 050 1 050 

10 Lønnsmidler GSK 110 flyktninger 500 500 1 000 1 000 

  Sum 6 187 6 487 6 987 6 987 

 Tabell 5.5.1.4. Tiltak i perioden fra statsbudsjettet 2016 og nye utfordringer. Tall i 1000 kr. 

Statsbudsjett 2015 (1) Bodø kommune får overført kr 687.200 på høst-16 og cirka 1,7 mill kr 
(2016/17) til en naturfagstime på ett av trinnene 5-7. Vi har cirka 30 klasser pr mellomtrinn og i 38 
uker utgjør dette 1140 årstimer.  

Budsjettutfordringene på grunnskole er tiltak i tabell 5.5.1.4. fra 2 til 8. Elevtallsøkningen (2) er 
allerede beskrevet under driftsavsnittet og spesielt i figur 5. Fritt skolemateriell (3). En reduksjon i 
fritt skolemateriell fikk konsekvenser for skolenes innkjøp av bøker og annet læremateriell i 2014 og 
15, men legges i fra 2016 tilbake, slik at budsjettet på denne posten vil være på 2013-nivå. Assistent 
Givær (4). Skoleelevene fra Givær transporteres med hurtigbåt til og fra Helligvær for undervisning. 
Både for trygghet under transporten og for å sikre fjernundervisningen i perioder med dårlig vær, 
ønsker foreldrene at det må tilsettes en assistent. Dette er våreffekten, mens høsteffekten ble lagt 
inn i 2015. Driftsutgifter nybygg Saltvernenheten (5). Saltvern får utvidet sine lokaler gjennom 
nybygget for Saltvernenheten som er planlagt i slutten av 2015. Dette er våreffekten, mens 
høsteffekten ble lagt inn i 2015. Etterbruk kulturhuslokalene Aspåsen (6). Skal gjøre at det er 
budsjett for å bruke kulturhuslokalene når de er ferdig renovert. Dette er våreffekten, mens 
høsteffekten ble lagt inn i 2015. Tiltak i utredningsfasen(7 -8). Diverse tiltak som utredes videre. 
Lønnsmidler 110 flyktninger (9-10). Økning av bosatte flyktninger medfører økte behov for 
språkassistenter i skolen og lærere på voksenopplæringen. 

Prisene økes som følge av deflator på 2,7 % i Statsbudsjettet.  

Grunnskole Rådmannens forslag til økonomiplan 2016-2019 

  B 2016 B 2017 B 2018 B 2019 

Opprinnelig vedtatt budsjett 2015               529 504                529 504                529 504                529 504  

Lønns- og pensjonsendring 2015                  14 225                   14 225                   14 225                   14 225  

Tiltak ØP 2015-2018                    4 250                     4 250                     4 250                     4 250  

Øvrige endringer                -28 713                 -28 713                 -28 713                 -28 713  

Basisbudsjett 2016               519 266                519 266                519 266                519 266  

Endring i egenbetalinger                           -                              -                              -                              -    

Nye driftstiltak 2016-2019                    6 187                     6 487                     6 987                     6 987  

Innsparing/effektivisering                           -                              -                              -                              -    

Prisstigning                      -462                       -462                       -462                       -462  

Driftsrammer 2016-2019               524 991                525 291                525 791                525 791  

 Tabell 5.5.1.5 Avdelingens driftsrammer 2016-2019. Tall i 1000 kr. 

5.5.2 Barnehage 
Barnehage       Rådmannens forslag til økonomiplan 2016-2019 

  Årsverk R 2014 B 2015 B 2016 B 2017 B 2018 B 2019 

Barnehage 279 373 933 361 184 358 269 358 269 358 769 358 769 
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Tabell 5.5.2.1. Økonomiplanforslag 2016-2019. Netto driftsrammer. Tall i 1000 kr. 

Barnehagesektoren består av 19 kommunale barnehager og 37 ikke-kommunale barnehager. I tillegg 
er det fire oppvekstsentre som er organisert i grunnskolesektorens budsjetter. Sektoren består også 
av administrasjon med tre årsverk og spesialpedagogisk avdeling med 20,7 faste årsverk.  

Mål og måleindikatorer for økonomiplanperioden 
Barnehagesektoren skal følge opp og rapportere på følgende mål i perioden: 

1. Økonomi. Alle barnehager har som mål å oppnå resultat innenfor 2 % av bruttobudsjettet. 
2. Sykefravær. Det samlede sykefraværet skal ikke overstige 10 % 
3. Barnehageplasser. Sektoren har som mål å balansere etterspørsel og kapasitet i alle bydeler. 

Måloppnåelse vil være når kapasitet i den enkelte bydel er innenfor 20 % av etterspørsel. 
4. Bemanningsnorm. Den vedtatte bemanningsnorm skal overholdes  
5. Pedagognorm. Den lovfestede pedagognormen på 18 barn pr pedagog skal overholdes. 

Barnehagesektoren jobber for styrking av pedagognormen i barnehagene. 
6. Timer gitt til spesialpedagogisk hjelp. Effekten av tiltak satt inn i tidlig innsats, måles i timer 

gitt i 2016 mot timer gitt i 2015. Mål vil være oppfylt dersom timene til spesialpedagogisk 
hjelp går ned. 
 

I barnehagesektoren jobbes det med å balansere tilbud og etterspørsel i bydelene for å gi foreldre 
tilbud om barnehageplass i sitt eget nærmiljø. Bodø kommune må prioritere ned- og oppjusteringer 
av barnehageplasser etter etterspørsel i de ulike bydeler. Sett opp mot Hovedmål 2 i strategisk 
samfunnsdel - byen det er godt å bo i - forventes det nærhet til bosted, barnehage og skole. 

Pedagogisk bemanning og kompetanse 
Barnehagesektoren satser på kvalitet og utvikling. Tross nedbemanning av barnehager, tilpasning av 
bemanningsnorm og lavere etterspørsel av barnehageplasser, leverer barnehagene trygge og gode 
tjenester. Som en del av den pedagogiske satsningen har barnehagekontoret opprettet 
kvalitetsutvalg. Aktører i utvalget er styrere fra kommunale og private barnehager, samt 
representant fra barnehagekontoret. Utvalgets mandat er samarbeidende tiltak i hele 
barnehagesektoren. I 2015 har det vært satset på økt kompetanse ved foreldres skilsmisse, mobbing, 
voksenrollen i barnehagen og pedagogiske refleksjoner. Kompetansen er gitt ved både interne og 
eksterne kurs og samlinger.  

Læringsløpet starter i barnehagene, og av den grunn er barnehagene i likhet med skolene lagt under 
Kunnskapsdepartementet. For å ta på alvor at barnehagene er en pedagogisk institusjon satses det 
på økt pedagogtetthet. Kvalitet handler ikke bare om bemanning, men hvilken bemanning. Ved å øke 
pedagogtettheten i barnehagene øker man også kvaliteten og statusen. En økt status vil generere 
flere barnehagelærere og menn i barnehagene.  

Gjennom barnehagekontorets Fagteam satses det på kompetanseheving innen det 
spesialpedagogiske feltet i hele barnehagesektoren. Satsing på forebygging og tidlig innsats vil gi 
barna bedre forutsetninger til blant annet å takle overgang fra barnehage til barneskole. Mobbing er 
et tema også i barnehagen. Ved å systematisere fokus på samhandling, sosial kompetanse og 
vennskap i barnehagealder, vil noe av forebyggingen av mobbing være oppnådd.  

Satsningsområder for 2016 vil være:  

1. Kompetanseheving blant assistenter, refleksjon over egen praksis.  

2. Fokus på helsefremmende barnehager sett i forhold til samarbeidsavtalen mellom Bodø 

kommune og fylkeskommunen.  

3. Oppstart av realfagsatsingen. 

4. Pedagogikk og ergonomi prosjektet videreføres. 

5. Ibedrift videreføres for å redusere sykdomsfraværet ytterligere ved å ha fokus på nærvær.  
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6. Kvalitetsutvalget videreføres, finne de gode samarbeidsformene mellom kommunale og 

private barnehager. 

Lekeplasser og kommunale barnehagebygg 
Utelekeplassen er satt på dagsorden i barnehagesektoren, og dermed er det foreslått en 
oppgradering av uteområdene i investeringsplanen. Det er mange gamle og slitte lekeplasser med 
utdaterte lekeapparater. Det er satt i gang vedlikehold og utskifting av utstyr for å møte dagens krav 
til sikkerhet. Videre arbeides det aktivt med at alle barnehager skal ha gode bygg for å drive sin 
pedagogiske aktivitet. 

Kapasitet og etterspørsel  

 

Figur 8. Kapasitet og etterspørsel av barnehageplasser. 

Etterspørselen etter barnehageplasser styres i all hovedsak av antall fødte barn året før og antall 
barn som går over til skole. Barnefødslene har holdt seg i underkant av 600 de siste årene, noe som 
er lavere enn prognosene viser. I tillegg har det vært store kull med opp mot 680 barn som har gått 
over til skole. Dette innebærer en kraftig nedgang i etterspørselen etter barnehageplasser. Det har 
vært gjort grep med nedleggelse av barnehager og avdelinger i barnehage for å møte det synkende 
behovet. Per oktober 2015 er det 60 ledige barnehageplasser.  

Etterspørselen av barnehageplasser våren 2016 vil øke noe i forhold til høst 2015. Barn som er født 
sent 2014/tidlig 2015 søker plass. Basert på tall fra tidligere år forventes det at rundt 30 barn vil 
etterspørre plass i denne perioden. Det innebærer at etterspørselen av barnehageplasser vil være 
rundt 2880 våren 2016. Det er beregnet at kapasiteten i barnehagene vil være nok til å dekke 
etterspørselen for alle barn som ønsker plass fram til høst 2020, dersom prognosene til SSB stemmer. 

Basert på de beregningene som er gjort for 2016 er det budsjettert med 2875 
helårsbarnehageplasser i Bodø. Det tilsvarer rundt 2885 plasser på våren, og 2855 plasser fra høsten. 
Det vil være ledig kapasitet i sektoren i 2016. Det er budsjettert med 1173 plasser i kommunale 
barnehager, og 1702 plasser i private barnehager. Disse tallene inkluderer de fire oppvekstsentrene. 

Ved lavere etterspørsel av barnehageplasser opplever barnehagesektoren for første gang et 
konkurranseforhold mellom private og kommunale barnehager. Etter mange år med samordnet 
opptak og samarbeid mellom privat og kommunal sektor opplever vi at det er et godt 
samarbeidsklima. Barnehagekontoret jobber aktivt med å vedlikeholde og styrke det samarbeidet.  

Drift 
Det er ikke foreslått store endringer for barnehagesektoren i forslaget til økonomiplan. I tillegg til 
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tiltakene nedenfor er det kommet ny beregningsmetode av tilskuddet til private barnehager. 
Endringene innebærer at alle private barnehager får 100 % av offentlig tilskudd. Samtidig vil de 
private barnehagene få kompensert pensjonsutgifter med en flat sats på 13 %. Tidligere ble 
pensjonsutgiftene beregnet ut fra kommunens pensjonsutgifter. Endringene innebærer at tilskuddet 
til private barnehager reduseres nominelt i forhold til 2015 (fra 212,5 mill kr til 211,3 mill kr), og skal 
dermed ikke prisjusteres. Det innebærer en besparelse for kommunen på 6,9 mill kr. Til sammen 6 av 
disse millionene er i Rådmannens forslag foreslått satt av på fond, men ønskes primært brukt inn mot 
OK sektoren dersom det er politisk ønskelig å bruke disse i drift. 

Nr Tiltak B 2016 B 2017 B 2018 B 2019 

  Barnehage         

1 Økonomiplan 2015-2018 -5 492 -5 492 -5 492 -5 492 

2 Opprettholdelse av Engmark barnehage 2 908 2 908 2 908 2 908 

3 Kutt 1 stilling Sentrum barnehage -375 -375 -375 -375 

4 Økning 0,5 årsverk Jentoftsletta barnehage 250 250 250 250 

5 Språkassistenter BHG  500 500 1 000 1 000 

6 Justering budsjett foreldrebetaling -87 -87 -87 -87 

7 Justering tilskudd private pga færre barn -1 211 -1 211 -1 211 -1 211 

  Sum -3 507 -3 507 -3 007 -3 007 

Tabell 5.5.2.2. Tiltak i perioden. Tall i 1000 kr. 

1. Økonomiplan 2015-2018. Fra forrige økonomiplan er det helårseffekter fra nedleggelse av to 

avdelinger fra Rensåsen og Engmark. Videre er kontorassistentene i de største barnehagene blitt 

kuttet, og administrative assistenter vil nå kun være i barnehager med over 6 avdelinger. Det tilføres 

også noen midler grunnet helårseffekt av moderasjon i foreldrebetalingen og gratis kjernetid.  

2. Opprettholdelse av Engmark barnehage. I 1.tertial 2015 ble det vedtatt at brakkebygget på 

Engmark skulle opprettholde sin drift. Tiltaket innebærer rundt 2,8 mill kr i drift, 0,6 mill kr til 

kontorassistent og 0,49 mill kr i økte inntekter. Nettoeffekt er rundt 2,9 mill kr.  

3. Kutt 1 stilling Sentrum barnehage. Grunnet færre barn i Sentrum barnehage foreslås det å 

omdisponere midler til Jentoftsletta barnehage. 

4. Økning 0,5 årsverk Jentoftsletta barnehage. Det foreslås omdisponeringer av midler fra Sentrum 

til Jentoftsletta barnehage, som innebærer at Jentoftsletta kan styrke den samiske språksatsningen. 

5. Språkassistenter BHG. Grunnet økt bosetting av flyktninger styrkes rammene til Regnbuen 

barnehage med midler til språkassistenter. Det arbeides internt med hvordan denne styrkingen kan 

hjelpe andre barnehager med en høy andel minoritetsspråklige barn. Økningen finansieres med 

integreringstilskudd. 

6. Justering budsjett foreldrebetaling. Teknisk korrigering av budsjettet til foreldrebetaling. 

7. Justering tilskudd private pga færre barn. Det budsjetteres med færre barn i barnehagene i Bodø 

kommune. Dette innebærer en reduksjon i tilskudd til private barnehager. 

Barnehage Rådmannens forslag til økonomiplan 2016-2019 

  B 2016 B 2017 B 2018 B 2019 

Opprinnelig vedtatt budsjett 2015               361 184                361 184                361 184                361 184  

Lønnsendring 2015                    5 555                     5 555                     5 555                     5 555  
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Pensjonsendring 2015                       384                        384                        384                        384  

Tiltak ØP 2015-2018                  -5 492                   -5 492                   -5 492                   -5 492  

Øvrige endringer                  -5 095                   -5 095                   -5 095                   -5 095  

Basisbudsjett 2016               356 536                356 536                356 536                356 536  

Endring i egenbetalinger                        -87                         -87                         -87                         -87  

Nye driftstiltak 2016-2019                    3 658                     3 658                     4 158                     4 158  

Innsparing/effektivisering                  -1 586                   -1 586                   -1 586                   -1 586  

Prisstigning                      -252                       -252                       -252                       -252  

Driftsrammer 2016-2019               358 269                358 269                358 769                358 769  

Tabell 5.5.2.3. Avdelingens driftsrammer 2016-2019. Tall i 1000 kr. 

Øvrige endringer består av flytting av PPT 0-6 år fra Spesialpedagogisk område til Barne- og 
familieenheten. Det er også tatt ut 0,56 mill kr netto som skal dekke husleie til Bodø kommunale 
eiendommer KF for drift av barnehagenes bygg og uteområder. Videre er det budsjettert med 
momsrefusjon. 

5.5.3 OK øvrig 
OK øvrig       Rådmannens forslag til økonomiplan 2016-2019 

  Årsverk R 2014 B 2015 B 2016 B 2017 B 2018 B 2019 

Felles adm (FA) 3 7 765 7 649 4 220 4 220 4 220 4 220 

BFE felles (BFE) 16 0 0 10 344 10 344 10 344 10 344 

PPT (PPT) 24 0 0 17 311 17 311 17 311 17 311 

Barnevern og utekontakten (BV) 62 66 575 73 652 73 789 74 089 74 089 74 089 

Helsesøster (HS) 47 28 705 32 681 33 617 34 267 34 267 34 267 

Familiesenter (FS) 1 6 112 1 822 1 687 1 687 1 687 1 687 

Kultur (KU) 53 69 547 65 699 68 124 68 124 68 124 68 364 

Flyktning (FL) 17 -22 831 -16 108 -21 876 -23 353 -24 387 -24 427 

Sum netto rammer 222 155 874 165 396 187 216 186 689 185 655 185 855 

Tabell 5.5.3.1. Økonomiplanforslag 2016-2019. Netto driftsrammer. Tall i 1000 kr. 

OK Øvrig består av områdene Barne- og familieenheten (BFE), Kultur (KU) og Flyktningkontoret (FL). I 
tillegg har OK Øvrig budsjettet til kommunaldirektør og 2 årsverk i stab (FA). BFE er nyopprettet i 
2015, og består av tjenestene PPT, helsesøster, barnevern, ergoterapi og fysioterapi til barn og unge, 
psykologtjenesten og familiesentrene. BFE er budsjettert med 149 årsverk i 2016. Kulturområdet 
består av bibliotek, idrett- og friluftsliv, Aktiv hverdag og fritidssentrene, Bratten aktivitetspark, samt 
et fellesområde der tilskudd og rådgivere budsjetteres. Kultur er budsjettert med 53 årsverk i 2016. 
Flyktningkontoret håndterer bosetting av flyktninger og disponeringen av integreringstilskuddet til 
målgruppen. De er budsjettert med 17 årsverk i 2016. 

Det er foreslått få endringer i de totale rammene til OK øvrig i økonomiplanperioden. Det er derimot 
gjort store interne omprioriteringer. Eksempelvis er det omprioritert rundt 4 mill kr fra 
tiltaksbudsjettet i barnevernet til dekning av fire nye saksbehandlerårsverk, psykolog og ny 
finansiering av Foyer Bodø. Videre er lederstilling til den nye Barne- og familieenheten finansiert. Det 
er ikke funnet rom til styrking av Helsesøstrenes budsjetter etter føringer fra Statsbudsjettet. 

Bodø har bygd opp sitt kultur- og fritidstilbud gjennom betydelige investeringer i anlegg og aktivitet. 
Byens kultursatsing bidrar til å øke attraksjonskraften overfor ungdom og voksne og til å rekruttere 
kompetanse i næringsliv og samfunn. Gjeldende kulturstrategiplan trekker opp mål og strategier for 
Stormen, mangfold, bredde, profesjonalitet, arrangementsbyen, kultur for eldre, kunst i offentlige 
rom og Bodø 2016. Dette er satsingsområder i kulturutviklingen. Bodø har gode forutsetninger for å 
være en sterk, unik og attraktiv kulturby. Kulturområdet vil i perioden 2016-2019 ha mange 
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utfordringer. Reduserte tilskudd til institusjoner, lag og foreninger, samt tidligere innsparinger i drift 
vil innebære at den kulturelle produksjonen i større grad må finansieres/løses av organisasjonene 
selv. Dette kan føre til en endret og lavere aktivitet.  

Bosetting av flyktninger forventes å øke, fra 90 i 2014 til 110 i 2016. Dette innebærer økte inntekter 
på opp mot 10 mill kr, som er fordelt etter de fremlagte behov og den kartleggingen som er gjort av 
kommunens kostnader til bosetting gjennom Beregningsutvalget. Bodø kommune har også sagt ja til 
å fortsette sin deltakelse i dette utvalget i 2016. I dette forslaget til økonomiplan blir alle inntekter 
tilknyttet bosetting av flyktninger budsjettert tilbakeført til målgruppen i de kommunale tjenester 
som denne gruppen mottar.  
 
Mål og måleindikatorer for økonomiplanperioden 
Barne- og familieenheten 
Hovedmål 

1. Økonomi. Samtlige tjenester skal ha resultat innenfor +/- 2 % av bruttorammen 

2. Sykefravær. Enheten skal oppnå et sykefravær som totalt sett er under 8 %. Familiesentrene 

/Ergo- og fysioterapi/Helsesøster/Psykologtjenesten skal holde seg under 4,5 %. 

Barnevern 
1. Overholde 3 måneders undersøkelsesfrist. Mål om å overholde fristen i 95 % av sakene 

2. Gjennomgang meldinger innen 1 uke. Mål om 0 avvik 

3. Brukertilfredshet. Mål om at 85 % er fornøyd i brukerundersøkelser. 

Utekontakten 
1. Bruke mye tid i felt. Mål om at 30 % av tiden brukes i felt. 

2. Oppfølgning av ungdommer. Mål om at 80 ungdommer får oppfølgning. 

Familiesentrene  
1. Tverrfaglig tilstedeværelse i Åpen barnehage. 

2. Prioritering av foreldreveiledning. Gjennomføre 2 COS/3 bryt voldsarven/1 PMTOO kurs. 

Ergoterapi- og fysioterapitjenesten  
1. Kort ventetid på henviste saker. Skal være innenfor vedtatte prioriteringsnøkler på 1 uke, 1 

mnd og 3 mnd. 

2. Oppfølgning av risikoutsatte barn. Alle barn henvist til fysioterapi følges opp etter vedtatte 

prosedyrer 

Helsesøster- og jordmortjenesten  
1. Antall hjemmebesøk innen 14 dager etter fødsel. Mål om 100 % oppfølgning 

2. Antall avvik i forhold til lovpålagte oppgaver. 20 % mindre enn 2015 

PPT 
1. Kort ventetid på henviste saker. Mål om at ventetid ikke overstiger 6 uker. 

2. Organisasjonsutvikling og endringsarbeid. Mål om å utføre 75 oppdrag i løpet av 2016 

Psykologtjenesten 
1. Gjennomført veiledning til jordmødre og helsesøstre. Mål om 2 timer hver 6.uke 

2. Deltakelse i program for psykisk helse i videregående skoler. Delta i 3 programmer. 

 
Flyktningkontoret 

1. Økonomi. Tjenesten skal ha resultat innenfor +/-2 % av bruttorammen 

2. Sykefravær. Tjenesten skal ha et sykefravær på under 7 %  

3. Bosetning. Antall bosatte i henhold til vedtak i bystyret  

4. Introduksjon. 55 % avsluttes til arbeid eller utdanning  
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Kultur 

Hovedmål 

1. Økonomi. Samtlige kontor og tjenester skal ha resultat innenfor +/- 2 % av bruttorammen 

2. Sykefravær. Kulturområdet skal ha et samlet sykefravær på under 7 %. 

Stormen bibliotek 

1. Antall besøk totalt. Opprettholde over 450.000 besøk i 2016, på nivå med det forventede 

besøkstallet i åpningsåret 2015 i Stormen. 

2. Antall utlån. Opprettholde over 220.000 utlån i 2016, på nivå med det forventede 

besøkstallet i åpningsåret 2015 i Stormen. 

Idrett og friluftsliv 

1. Medlemskap i det organiserte idretts- og friluftslivet. Opprettholde 26.600 medlemmer. 

2. Kommunale innendørs idrettsanlegg. Anleggene skal benyttes nær 100 % til fritidsbruk. 

3. Bruk av friluftsområder. Over 500.000 årlige personpasseringer i Futelva og Bodøelv. 

Barn og ungdom 

1. Årlig antall gjennomførte arrangement (kurs, workshop, temakvelder, konserter). 

Opprettholde antall arrangement på samme nivå som 2015 – dvs cirka 80 arrangementer. 

 

Fokusområder i økonomiplanperioden 

Barne – og familieenheten 
Barne- og familienheten er som tidligere nevnt et av de store satsningsområdene innenfor oppvekst- 
og kulturområdet de neste årene. Dermed vies det litt ekstra plass til denne enheten og deres 
fokusområder i dette dokumentet. 

Helsesøstertjenesten ble i 2015 tilført 2,7 mill kr via statsbudsjettet. Dette medførte styrking av 
skolehelsetjenesten med 3,8 årsverk og 0,3 årsverk til økning av stilling som data-/ kvalitetsrådgiver. 
Økningen i skolehelsetjenesten resulterte i at flere av byens skoler nå er på nasjonalt anbefalte 
normtall, men fortsatt gjenstår det 3,7 årsverk.  

Tjenesten har i 2015 hatt spesielt fokus på psykologisk førstehjelp i skolene, implementering av en 
observasjons- og veilednings metode for nyfødte i helsestasjon (NBO), opplæring i Motiverende 
Intervju, gruppetilbud til barn med to hjem (PIS-grupper) samt kompetanseheving innen 
migrasjonshelse. Kvalitetssikring av tjenestetilbudet med gode rutinebeskrivelser har også fått 
spesiell oppmerksomhet. Tjenesten er dessuten involvert i flere prosjekter, bl.a. tilknyttet 
barselomsorgen og frafall i videregående skole. 

Den store tilstrømmingen av mindreårige og øvrige asylsøkere samt flyktninger utfordrer tjenesten til 
å se på en annen og mer hensiktsmessig måte å organisere tjenestetilbudet til denne gruppen på. 
Det jobbes med å utvikle bedre rutiner for samarbeid mellom flyktning-/asylhelsetjenesten og 
helsestasjon-/skolehelsetjenesten. 

Familiesentrene har klart å opprettholde et foreldreveiledningstilbud, selv om antall veiledere er 
betraktelig redusert bl.a som konsekvens av reduksjon av antall koordinatorer. Det er også etablert 
to nye kurstilbud for foreldre, «Bryt voldsarven» og «Circle of security» (Trygghets-sirkelen). Det er 
stor etterspørsel etter foreldreveiledningstilbud og det opereres med ventelister. Styringsstrukturen i 
familiesentrene har vært vurdert, og det er behov for lokal ledelse ved hvert senter. For å 
videreutvikle og opprettholde det tverrfaglige arbeidet i familiesentrene.  

Ergoterapi- og fysioterapitjenesten for barn og unge ble 1. mai 2015 flyttet fra HO-avdelingen til OK-
avdelingen, og ble en del av BFE. Tjenesten beskriver denne overgangen som positiv, og som en god 
mulighet til å bidra bedre i det tverrfaglige arbeidet rundt barn og unge på en mer systematisk måte. 
Tjenesten vektlegger kunnskapsbasert praksis, virkningsfulle tiltak og brukerinvolvering i sin utøvelse. 
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Risikoutsatte barn og unge har særlig oppmerksomhet når det gjelder forebyggende og 
helsefremmende tiltak. Bl.a. skal det nå igangsettes tilbud til overvektige barn.  

PPT ble 1. mai 2015 organisert som egen virksomhet med felles ledelse. PP-rådgivere som arbeider 
med målgruppen 0-6 år er samlokalisert i Speiderveien 4, mens PP-rådgiverne som arbeider i barne- 
og ungdomsskolen har tjenestested rundt om på byens skoler.  

PPT får fortsatt mange enkeltsaker henvist og har stort fokus på kortest mulig ventetid når det 
gjelder sakkyndighetsarbeid. PPT bistår også skoler og barnehager med organisasjons-utvikling og 
endringsarbeid. Det tilmeldes stadig flere såkalte systemsaker. Dette er viktig arbeid som prioriteres 
høyt, da det kan bidra til å få ned omfanget av spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning. De 
fleste henvisninger på systemarbeid handler om klasseledelse, mobbeproblematikk, samt 
etterspørsel etter kurs på ulike tema. I løpet av det siste året har 6 PP-rådgivere avsluttet 
videreutdanning innenfor emnet kognitiv atferdsterapi. Dette har gitt tjenesten viktig kompetanse 
innenfor psykisk helse. 

Psykologtjenesten har i 2015 igangsatt et nytt gruppetilbud for gravide og småbarnsforeldre. Tiltaket 
Circle of security (COS) innebærer tidlig intervensjon for å øke barns trygghet og tilknytning til sine 
foreldre. Kurset gis gjennom 8 gruppeveiledninger og tilbys 2 ganger pr halvår. Videre har man 
tilbudt kurset «Bryt voldsarven». Tjenesten har videre vært sentral i samarbeidet rundt utarbeidelsen 
av en diagnosespesifikk henvisningsmal til Barne- og ungdomspskiatrisk poliklinikk ved 
Nordlandssykehuset. Malforslaget ble godkjent i mai 2015, med anbefaling om å gjelde for øvrige 
kommuner i regionen.  

Det er stor etterspørsel etter psykologkompetansen, og det er spesielt ønskelig å satse på styrking av 
tjenesten opp mot videregående skole og overfor flyktninger/asylsøkere. Kommunen har søkt om og 
mottatt tilskudd til en femte psykologstilling med formål om å bistå i målsettingen om økt 
gjennomføring i videregående skole. Finansieringen forutsetter imidlertid et spleiselag med 
Fylkeskommunen over en 6-års periode. Kommunen avventer svar fra fylket. Styrking av tilbudet 
overfor flyktninger/asylsøkere søkes løst innenfor statens rammetilskudd til kommunene øremerket 
denne målgruppen. 

Flyktningtjenesten 
Flyktningkontoret har hovedansvar for å følge opp kommunens avtale med staten om å bosette 
flyktninger i Bodø kommune, i tett samarbeid med andre enheter i kommunen. Omfattende 
integrerings- og kvalifiseringsarbeid gjennom det 2-årige introduksjonsprogrammet for flyktninger er 
sentral del av flyktningkontorets ansvar. Programmet er på full tid og gir rett til lønn i form av 
introduksjonsstønad. Opplæring i norsk, samfunn og tilnærming til arbeidsliv er obligatorisk innhold. 
Programmets formål for deltakerne er å komme i arbeid eller utdanning. Kontoret består av tre 
seksjoner; drift, bosetting og kvalifisering.  

I august 2015 anmodet IMDi Bodø om å bosette 110 flyktninger i 2016 og 2017 og 80 flyktninger i 
2018 og 2019. IMDi har varslet at kommunene må regne med å ta i mot flere enn det IMDi anmodet 
om i august og at ny anmodning vil komme i løpet av høsten 2015. Økt bosetting gir økte inntekter og 
opp til 110 flyktninger er det vurdert at inntektene dekker nødvendige kostnader. Selv om det er en 
målsetting at også ytterligere økte bosettingstall skal finansieres gjennom økte inntekter kan dette 
blir krevende blant annet på grunn mulige terskelkostnader innen noen områder. 

 Økt aktivitet og bemanning kan medføre kostnader til nye lokaler for flere av de berørte 
tjenester  

 Et stramt arbeidsmarked, spesielt innen ufaglærte jobber, kan medføre økte 
sosialhjelpskostnader for NAV hvis en mindre andel av deltakerne kommer i arbeid ved 
avsluttet introduksjonsprogram. Flyktningkontoret har iverksatt styrking av 
kvalifiseringsarbeidet med fokus på arbeidsmarkedskompetanse for å møte denne 
utfordringen.  
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Kultur 
I inneværende periode blir det viktig å fokusere på følgende områder: 

Biblioteket har i sitt første år som Stormen bibliotek økt sine åpningstider betraktelig, samtidig som 
det gjennomføres en rekke arrangementer der biblioteket er vertskap eller arrangør. I tillegg har det 
nye biblioteket en rekke nye oppgaver som ikke fantes i det gamle biblioteket. Antall ansatte i 
biblioteket bør på sikt økes, men rådmannen har ikke funnet rom for dette i inneværende budsjett. 
Det er viktig å se biblioteket som en supplerende læringsarena til skolen. Ved en eventuell økning av 
antall ansatte i skolen, bør dette også komme biblioteket til gode gjennom fast tilsetting av en 
pedagog i biblioteket.  

Film er en viktig næring i Norge, der vi i Salten og Bodø har mange gode initiativer for barn og unge. 
Kulturkontoret vil i løpet av 2016 legge frem en egen strategi for satsing på film i Bodø kommune. 

Bodø har til hensikt å forberede en søknad om å bli Europeisk kulturhovedstad under EUs program 
EUROPEAN CAPITALS OF CULTURE. Det søkes om DA-finansiering av en forstudie som skal danne 
grunnlaget for å gi svar på muligheter og utfordringer med tanke på kunne bli en Europeisk 
kulturhovedstad i 2024. Forstudien skal legges til grunn i arbeidet og være et beslutningsgrunnlag for 
å kunne gå videre med å fremme en nasjonal søknad om å være Europeisk kulturhovedstad i 2024. 

MIND-senter, trinn 2 skal være et nyskapende senter for trafikksikkerhet, lokalisert til Bodø 
kommune. Innhold og metodikk bygger på ny forskning innen nevrovitenskap, og senteret er i ferd 
med å posisjonere seg nasjonalt innen bruk av nye pedagogiske metoder i trafikksikkerhetsarbeidet 
(konseptet Mind, Brain & Education). I 2016 skal det jobbes frem en forstudie, med finansielle 
avklaringer i forhold til staten og Nordland fylkeskommune 

I 2016 er det nødvendig å få en fremtidig avklaring på lokalisering og formidling av Adelsteen 
Norman bildene. Samlingen er lokalisert i Hålogatun frem til 2017. Egen sak om dette vil bli fremlagt i 
løpet av 2016. Det er forutsatt en kommunal overtagelse av Tusenhjemmet AS. Administrasjonen 
har fått fullmakt til å forhandle med BBL om overtagelse (PS-15/33). Det er utarbeidet en 
tilstandsanalyse for bygget. Konklusjonen: Samlede investeringer-/rehabiliterings kostnader i løpet av 
de 3 neste år er på 2.1 mill kr. Investeringene kan skyves ut etter 2016. 

Barne-og ungdomsseksjonen har gjennom de siste årene fått redusert sitt driftsbudsjett som følge 
av kommunens samlede driftstilpasninger. For å møte seksjonens driftsutfordringer foreslås en 
omfordeling av midler til eksterne tiltak; konkret at avsatte midler til rådhusmøtet reduseres med kr. 
50 000 og at tilskuddsavtalen med hybelstua Villa Vekst sies opp fra 1.1.2016. 

Anna Karoline – Norsk Jektefartsmuseum. Staten og Nordland fylkeskommune har allerede gitt sin 
finansielle tilslutning til realisering av prosjektet. Kommunens forventede bidrag er 30 mill kr. 
Innretningen av kommunens bidrag må avklares med Nordlandsmuseet. Alternativer kan 
eksempelvis være investeringstilskudd, driftstilskudd, overdragelse av tomt eller lignende. Det tas 
sikte på grunnsteinsnedleggelse i løpet av 2016. Siktemålet er åpning av bygget 20.mai 2018. 
Finansiering av prosjektet er ikke avklart per 1.november. Det arbeides fra kommunen sin side for å 
få dette på plass. Ettersom prosjektet ikke drives i kommunal regi må et investeringstilskudd tas fra 
drift innen Kulturområdet. 

I bystyrets PS 14/197 Overdragelse av Aspmyra Stadion AS til Bodø Spektrum AS ble det vedtatt kr 
200.000,- i kommunalt driftstilskudd til Bodø Spektrum AS. I beløpet var det inkludert eksisterende 
driftstilskudd på kr 75 000,-. Inndekningen av resterende kr 125 000,- skulle innarbeides i tertial 1 
2015. Beløpet er ikke innarbeidet. 

I bystyrets PS 120/2015 Udisponerte innkomne spillemidler 2015 ble det vedtatt at 2,516 mill kr 
settes av som kommunens andel til realiseringen av et rulleskianlegg på Bestemorenga. Dette er ikke 
inne blant de 127 prioriterte tiltakene til Bodø idrettsråd. Rulleskianlegget legges fram til politisk 
behandling i februar 2016, og sees i sammenheng med situasjonsplan for Bestemorenga.  
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Bankgata flerbrukshall er inne i sitt første driftsår. Det vil være ekstraordinær høy aktivitet i 
flerbrukshallen. Skole på dagtid, lag/foreninger på kveldstid. Hallen er tatt godt i mot av brukerne. 
Høy aktivitet gir noen driftsutfordringer. Til nå har flere parter vært involvert i driften. Framtidig 
driftsmodell legges fram til politisk behandling. 

Soløyvatnet rundt er på vei til å ferdigstilles. Det er satt av investeringsmidler til ny tråkkemaskin i 
økonomiplanen. Behov for økte driftsmidler anslås til cirka kr 50 000,- pr år.  

I formannskapets PS 15/97 Lokalisering av basis- og motorikkhall ble det vedtatt at Bodø kommune 
vil vurdere endelig lokasjon og eventuell økonomisk medvirkning til realisering av basis- og 
motorikkhall - Turnhall. Mørkvedhallen SA er bedt å utarbeide detaljert forprosjekt som grunnlag for 
endelig behandling. Det er gitt uttrykk for behov for driftstilskudd, vederlagsfri tomt og forskuttering 
av statlige spillemidler. 

I formannskapets PS 15/65 Klatreanlegg i Mørkvedlia ble det vedtatt at Bodø kommune skulle ta 
stilling til grunnavståelse, reguleringsmessige forhold og eventuell økonomisk medvirkning når 
detaljert forprosjekt foreligger. Detaljert forprosjekt vil mest sannsynlig utarbeides tidlig i 2016 av 
prosjekteier. Det er gitt uttrykk for behov for vederlagsfri tomt og forskuttering av statlige 
spillemidler. 

Overbygd kunstisflate foreslås som alternativ til ishall. Investeringskostnad er cirka 15 mill kr med 
lavere driftskostnader enn en ishall. Egen sak om isanlegg legges fram til politisk behandling i 2016. 

Drift 

Nr Tiltak B 2016 B 2017 B 2018 B 2019 

  OK øvrig         

1 Økonomiplan 2015-2018 -854 -898 -942 -942 

2 Leder BFE (BFE) 887 887 887 887 

3 Ikke bruk av vikarer - ansettelse av 2 årsverk (BV) 0 0 0 0 

4 Ansettelse av 4 årsverk (BV) 0 0 0 0 

5 Mottak av 110 Flyktninger (FLYK) -1 736 -2 219 -3 209 -3 209 

6 Husleie Stormen mva (KU) -1 114 -1 114 -1 114 -1 114 

7 Drift prepareringsmaskin Bestemorenga (KU) 200 200 200 200 

8 Drift Isløkker (KU)       200 

9 Drift Stimuli (KU) 200 200 200 200 

  Sum -2 417 -2 944 -3 978 -3 779 

Tabell 5.5.3.2. Tiltak i perioden. Tall i 1000 kr. 

 

1. Økonomiplan 2015-2018. NOSO fikk et engangstilskudd pålydende 0,1 mill kr i 2015. Dette 

engangstilskuddet er ikke gjeldende fra og med 2016. Videre er det vedtatt at budsjettet til 

bygdebøkene nedjusteres med 1 mill kr når Bodø Bys historie er ferdigstilt. Bodø kommune vil ikke få 

tilskudd til kommunepsykologene da tidsbegrensningen er utgått (-0,29 mill kr). 

2. Leder BFE. Gjennom 2015 er stillingen dekket gjennom tilskudd og interne omprioriteringer. 

Dekkes i dette forslaget gjennom nedgang i tilskudd til private barnehager. 

3. Ikke bruk av vikarer i barnevernet. Barnevernet skal i en prøveperiode ikke ansette vikarer ved 

sykefravær, og heller bruke forventede sykepenger til å ansette 2 årsverk på topp. Dette innebærer 

en omfordeling av 1,2 mill kr. 
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4. Ansettelse av 4 årsverk i barnevernet. Barnevernet har utfordringer mht. fristbrudd. Det foreslås å 

omprioritere 2,4 mill kr fra tiltaksbudsjettet til å finansiere 4 nye stillinger for å få ned fristbruddene. 

5. Bosetting av 110 flyktninger. I PS 15/73 vedtok bystyret å øke bosetting av det antall flyktninger 

som IMDi ber om, under visse betingelser. I dette forslaget foreslås det å bosette 110 flyktninger 

årlig, som samsvarer med IMDis anmodning fra august 2015. Dette innebærer økte inntekter på om 

lag 9,77 mill kr i 2016. Av disse er om lag 6,4 mill kr faste utgifter tilknyttet introstønad, etablering, 

sosialhjelp og diverse utgifter. Resterende midler (+2,2 mill kr i rest fra økning fra 70 til 90 

flyktninger) foreslås brukt til å styrke tjenester som arbeider med målgruppen. Dette innebærer 

styrking av 2 årsverk til flyktningkontoret, 2 stillinger (halvårseffekt i 2016) til helsesøster, 2 stillinger 

(halvårseffekt i 2016) til Bodø voksenopplæring, 1 stilling til barnevernet, 1 stilling til barnehage og 1 

stilling til skole. Resterende 1 mill kr i 2016 foreslås brukt til å dekke kapitalkostnader til boliger. 

6. Husleie Stormen mva. I budsjett 2015 ble det feilaktig budsjettert med husleie inkl mva. 

7.-9. Driftskonsekvenser investering. Investeringene på friluft og idrett fører til økte driftsutgifter.  

OK øvrig Rådmannens forslag til økonomiplan 2016-2019 

  B 2016 B 2017 B 2018 B 2019 

Opprinnelig vedtatt budsjett 2015               165 396                165 396                165 396                165 396  

Lønnsendring 2015                    3 910                     3 910                     3 910                     3 910  

Pensjonsendring                       262                        262                        262                        262  

Tiltak ØP 2015-2018                      -854                       -898                       -942                       -942  

Øvrige endringer                  20 227                   20 227                   20 227                   20 227  

Basisbudsjett 2016               188 941                188 897                188 853                188 853  

Endring i egenbetalinger                           -                              -                              -                              -    

Nye driftstiltak 2016-2019                    1 287                     1 287                     1 287                     1 487  

Innsparing                  -2 850                   -3 333                   -4 323                   -4 323  

Prisstigning                      -162                       -162                       -162                       -162  

Driftsrammer 2016-2019               187 216                186 689                185 655                185 855  

Tabell 5.5.3.3. Avdelingens driftsrammer 2016-2019. Tall i 1000 kr. 

Øvrige endringer er høy pga etablering av BFE. Dette punktet inkluderer overføring av ergoterapi – 
og fysioterapitjenesten fra HO, PPT fra grunnskole og barnehage - samt budsjettering av 
momsrefusjoner på området og tilbakeføring av midler tilknyttet drift av uteanleggene fra Bodø 
kommunale eiendommer til kulturområdet. 

  
5.6 Helse- og omsorgsavdelingen  
Helse- og omsorgsavdelingen tilbyr et mangfold av tjenester hjemlet i lover og forskrifter. Avdelingen 
består av 1212,2 årsverk og har et nettobudsjett på om lag 903 mill kr. Tjenestene er i hovedsak 
vedtaksbetinget og tildeles ut fra en individuell vurdering med mål om å nå tidligere funksjon eller så 
nært ønsket funksjonsnivå som mulig. Innenfor helse- og omsorgssektoren pågår det et 
paradigmeskift der innsatsen i større grad går fra passiv hjelp og omsorg til en aktiv rehabiliterende 
innsats i brukerens egen bolig eller nærmiljø. Brukerne skal bli mest mulig selvhjulpne slik at de kan 
leve selvstendige liv. Terskelen for tildeling av helse- og omsorgstjenester vil som følge av den 
økonomiske situasjonen måtte økes.  
 
Helse- og omsorgsavdelingen har over flere år hatt utfordringer med å tilpasse aktivitetsnivået til de 
tildelte økonomiske rammene. Gjennom «Prosjekt framtida vårres» og «Prosjekt framtida vårres del 
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2» er det foretatt en gjennomgang av alle avdelingens tjenester og organisasjon med sikte på å finne 
tiltak for å optimalisere driften. Prosjektet ble videreført noe omstrukturert i 2015 og aktiviteten 
integreres nå inn i den ordinære budsjett/økonomiplanprosessen. Flere av tiltakene i «PFV» og 
«PFV2» har ikke gitt ønsket økonomisk effekt. Arbeidet som har vært gjennomført viser at årsaken til 
dagens kostnadsnivå i tjenestene i hovedsak er betinget av struktur, aktivitetsnivå og kvalitet. Det 
siste året er strukturene i hjemmetjenesten og miljøtjenesten betydelig endret. Det vil imidlertid 
fortsatt gå noe tid før en kan ta ut det fulle potensialet av de strukturelle endringene. Det er derfor 
nødvendig å endre aktivitets- og kvalitetsnivå på tjenestene for å sikre en økonomisk bærekraftig 
driftssituasjon i avdelingen. Endringene i aktivitet og kvalitet er i denne omgang rettet mot dagtilbud, 
rehabilitering og forebygging. I tillegg foreslås det en omfattende endring i grunnbemanning og 
arbeidstidsordninger innenfor hele avdelingens ansvarsområde (HO-øvrig 21). På bakgrunn av de 
omfattende tiltakene i 2016 frigjøres det et visst økonomisk handlingsrom fra 2017. Frigjorte 
økonomiske midler vil i det videre arbeid bli foreslått brukt til å bygge opp et mer helhetlig dagtilbud, 
rehabiliteringsvirksomhet og forebygging rettet både mot demens/kognitiv svikt og somatiske 
lidelser.  

I den videre teksten er avdelingen delt inn i underkapitlene Pleie- og omsorg og HO-øvrig. Pleie- og 
omsorg inkluderer institusjoner, bokollektiv, miljøtjenester, hjemmetjenesten, rehabilitering og 
dagsentrene. HO-øvrig er nå endret og inkluderer NAV Bodø, Helsekontoret, Tildelingskontoret, 
Boligkontoret og administrative støttefunksjoner.  

Investeringsforslag som ikke er innarbeidet i forslaget til økonomiplan fremgår av rådmannens 
ønskeliste. Investeringer som forutsetter nye driftsmidler vil ikke bli iverksatt før det er avsatt 
driftsmidler til tiltaket. 

Mål og måleindikatorer 
Gjennom arbeidet med prosjekt «Framtida vårres» utviklet helse- og omsorgsavdelingen en visjon 
om «Ny virkelighet – ny velferd». Visjonen har vært og er styrende for valg av tiltak for å oppnå 
reduksjon av kostander, samtidig som kvalitet og omfang av tjenester til den enkelte søkes beholdt i 
så stor grad som mulig innenfor økonomisk ramme.  

Overordnede målsettinger til avdelingen er: 

Mål 
 Helse- og omsorgsavdelingen skal levere tjenester av god kvalitet innenfor gjeldende lovverk og 

økonomiske rammebetingelser. 

 Tjenestene har som overordnet mål å forebygge, behandle og legge til rette for mestring av 
sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne. 

 Tjenestene skal bidra til økonomisk og sosial trygghet slik at den enkelte får mulighet til å bo 
selvstendig, og bistå i overgang til arbeid og aktiv deltakelse i samfunnet.  

De ulike tjenesteområdene i HO-avdelingen har utarbeidet mål for sitt arbeid i planperioden. 
Følgende felles mål er utarbeidet for hele HO-avdelingen samlet sett: 

Måleindikator 
1. Økonomi: Avdelingen skal oppnå økonomisk balanse. 
2. Sykefravær: Avdelingen samlet sett har satt 9 % sykefravær som målsetting.  
3. Kvalitet: Redusere avvik internt og eksternt. 

Helse- og omsorgsavdelingen har over tid hatt som strategi å redusere antall virksomheter og skape 
større driftsenheter. Dette for å skape tverrfaglighet, robuste enheter, fleksibilitet, og samarbeid på 
tvers av tjenesteområder. Aktivitet/tjenesteproduksjon samles der det er hensiktsmessig for å oppnå 
stordriftsfordeler innenfor samme tjenesteområde. Trinnene i omsorgstrappen skal tilpasses behov 
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og den økonomiske situasjonen. Prinsippet om laveste effektive omsorgsnivå (LEON) legges til grunn 
ved tildeling av tjenester.  

Omsorg 2020  
I møtet med fremtidens omsorgsutfordringer er kommunene oppfordret til å sette fornyelse og 
forbedring av omsorgssektoren på dagsorden i kommunalt plan- og utviklingsarbeid. 
Hovedsatsingsområder er løftet frem fra sentralt hold, og avdelingen vil følge opp satsingsområdene 
i økonomiplanperioden innenfor de rammebetingelser som avdelingen blir gitt. Følgende 
satsingsområder legges til grunn for videreutvikling av omsorgsfeltet i Bodø kommune:  

 Brukermedvirkning: helse- og omsorgstjenester skal utvikles sammen med pasienter, brukere og 
deres pårørende. 

 Kompetanseutvikling; faglig omstilling med endret og høyere kompetanse, nye arbeidsmetoder 
og nye faglige tilnærminger. 

 Infrastruktur; sykehjem og omsorgsboliger utformes ut fra de behov brukere har. Dette krever et 
mangfold av boformer. 

 Hjemmebaserte tjenester; både kvalitets- og ressursmessig ligger det et stort potensial i en enda 
sterkere utbygging av hjemmetjenestene. Dette kan bidra til målet at tjenestemottakerne kan 
leve og bo selvstendig og ha en aktiv og meningsfull hverdag i fellesskap med andre. 

 Innovasjon; ny teknologi og nye faglige metoder skal tas i bruk. 

 Frivillighet; samarbeid mellom de frivillige, frivillige organisasjoner og den familiebaserte 
omsorgen videreutvikles.  

Velferdsteknologi 2016-2019. 
Av IKT handlingsplan for helse- og omsorgssektoren fremgår det en stor satsing på 
velferdsteknologiske løsninger innenfor pasientbehandling, trygghet, kommunikasjon, mestring og 
sosialisering. Sammen med allerede påbegynte og meget vellykkede satsninger som elektronisk 
meldingsutveksling, mobil pleie, elektronisk e-lås og elektroniske pasientrom vil dette gi en langt mer 
effektiv og optimal leveranse av helse- og omsorgstjenestene. En helhetlig velferdsteknologisk 
plattform vil også bidra til en langt mer helhetlig oppfølging og dokumentasjon av det enkelte 
pasientforløp. 

Frivillighet  
Helse- og omsorgsavdelingen har som mål i planperioden at samarbeidet mellom de frivillige, 
frivillige organisasjoner og den familiebaserte omsorgen skal videreutvikles.  

Vedtatt Frivillhetsplan har initiert en rekke tiltak. Lokallag for «Livsglede for eldre» er etablert. Det er 
mottatt innovasjonstilskudd fra Fylkesmannen til prosjekt for sertifisering av kommunens sykehjem 
til «Livsglede sykehjem». Videre fremdrift må tilpasses ressurssituasjonen i institusjonsdriften. 
«Frivillighetsportal» forventes å være etablert innen årsskiftet 2015/2016. Det er ikke funnet midler 
til å rekruttere personer fra andre kulturer til frivillighetsarbeid, eller avsette en stillingsressurs på 5 
% til frivillighetskoordinering i rådmannens budsjettforslag for 2016. 
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5.6.1. Pleie og omsorg 
Netto driftsramme for pleie og omsorg vil i 2016 være på 744,3 mill kr og sysselsetter 1060,5 årsverk. 
Til sammenligning var nettoregnskapet for 2014 og nettobudsjettet for 2015 henholdsvis 694,5 og 
718,2 mill kr. Ved utgangen av økonomiplanperioden vil nettobudsjettet være 780 mill kr gitt dagens 
nivå på lønn, pris og pensjon.  
 
Pleie og omsorg       Rådmannens forslag til økonomiplan 2016-2019 

  Årsverk R 2014 B 2015 B 2016 B 2017 B 2018 B 2019 

Institusjoner 432,2 259 066 266 695 264 685 272 983 272 983 272 983 

Hjemmetjenesten 395,4 274 124 283 793 304 519 302 463 300 813 301 063 

Miljøtjenesten 232,9 161 286 167 745 175 078 182 993 182 993 205 993 

Sum netto rammer 1 060,5 694 476 718 233 744 283 758 439 756 789 780 039 

 Tabell 5.6.1.1. Økonomiplanforslag 2016-2019. Netto driftsramme. Tall i 1000 kr. 
 

Tabellen nedenfor redegjør for tiltak i den kommende økonomiplanperioden. 

Nr Tiltak B 2016 B 2017 B 2018 B 2019 

  Pleie og omsorg         

1 Vedtaksvekst hjemmetjenesten 3 000 3 000 3 000 3 000 

2 Økte inntekter hjemmetjenesten -500 -500 -500 -500 

3 Drift Botilbud for 2 funksjonsh. Vollsletta 3 021 3 021 3 021 3 021 

4 Drift Botilbud for 6+4 funksjonsh. Vollsletta 16 644 16 644 16 644 16 644 

5 Pålegg fra Arbeidstilsynet om arbeidsklær i hjemmetjenesten 250 250 250 250 

6 Leasing lisenser e-lås ordinær hjemmetjeneste 120 120 120 120 

7 Økning 12 plasser Hovdejordet sykehjem 3. etg 0 12 000 12 000 12 000 

8 Volumeffekt økte inntekter institusjon -1 600 -3 400 -3 400 -3 400 

9 Forventning effekt "Prosjekt framtida vårres 2" -19 000 -19 000 -19 000 -19 000 

10 Helårseffekt sparetiltak "Prosjekt framtida vårres" -3 600 -6 100 -8 600 -8 600 

  Sum økonomiplan 2015-18 -1 665 6 035 3 535 3 535 

11 Befolkningsendring hjemmetjenesten 1 000 1 000 1 000 1 000 

12 Oppstart Hålogalandsgata 131 21 100 21 100 21 100 21 100 

13 Bolig NU 2 010 3 000 3 000 3 000 

14 Hjemmetjenesten - Bomring 1 300 1 300 1 300 1 300 

15 Demensteam 600 1 200 1 800 1 800 

16 Utskiftning av trygghetsalarm 438 59 59 59 

17 Pålegg fra Arbeidstilsynet om arbeidsklær i hjemmetjenesten 250 500 750 1 000 

18 Oppfinansiering budsjett tekniske hjelpemidler 1 000 1 000 1 000 1 000 

19 Vollen - 12 omsorgsboliger funksjonshemmede 0 0 0 23 000 

20 Intern omdisponering 39 998 49 336 49 336 49 336 

  Sum nye driftstiltak 2016-2019 67 696 78 495 79 345 102 595 

21 Midlertidig reduksjon øyeblikkelig-hjelp plasser -3 500 0 0 0 

22 Ingen økning på Hovdejordet sykehjem 3. etg 0 -10 200 -10 200 -10 200 

23 Midlertidig stenging av en sykehjemsavdeling Stadiontunet 4. etg -7 483 0 0 0 

24 Avvikle hverdagsrehabilitering -4 352 -5 803 -5 803 -5 803 

25 Avvikle Seniorhelse -800 -1 200 -1 200 -1 200 
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26 Avvikle frisklivssentralen -1 474 -2 200 -2 200 -2 200 

27 Avvikle Villa Vekst -2 948 -4 400 -4 400 -4 400 

28 Avvikle Sentrum dagsenter -1 228 -1 859 -1 859 -1 859 

29 Avvikle Tverlandet dagsenter -1 540 -2 310 -2 310 -2 310 

30 Avvikle Tverlandet aktivitetssenter -2 010 -3 000 -3 000 -3 000 

31 Avvikle Inn på Tunet -100 -150 -150 -150 

32 Avvikle Stadiontunet dagsenter -1 579 -2 411 -2 411 -2 411 

33 Avvikle Sølvsuper aktivitetssenter -2 836 -3 781 -3 781 -3 781 

34 Avvikle frivillighetskoordinator Sølvsuper -178 -267 -267 -267 

35 Avvikle Skjerstad dagsenter -542 -809 -809 -809 

36 Øke forventet inntekter pasientbetalinger institusjon -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 

37 Forsinket ferdigstillelse botilbud 6+4 -12 577 0 0 0 

38 Reduksjon avlastning/dagtilbud miljøtjenesten -4 000 -13 100 -13 100 -13 100 

  Sum tiltak 2016-2019 -49 147 -53 490 -53 490 -53 490 

  Sum 16 884 31 040 29 390 52 640 

Tabell 5.6.1.2. Tiltak i perioden. Tall i 1000 kr. 

Konsekvenser tilknyttet effektiviseringstiltakene fremgår av vedlegg 7. 

Aktivitetsbasert finansiering (ABF) 
Aktivitetsbasert finansiering, heretter kalt ABF, ble i PS 14/59 vedtatt som styringsmodell. 
Innføringen av ABF starter i 2016 etter egen plan, og vil i første omgang implementeres innen 
hjemmetjenesten for det som er definert som «tjeneste i hjemmet». Områdene institusjon og 
miljøtjenesten er planlagt oppstart innen 1. januar 2017. Denne styringsmodellen skal gjøre det mulig 
å følge opp hvem som har ansvar for effektivitet og hvem som har ansvar for aktivitet, samt hvilke 
faktorer som påvirker den økonomiske situasjonen mest. For øvrige detaljer vises til PS 14/59. 
Innføringen av ABF i seg selv fører ikke til noen kostnadsøkning og det forventes at effekter i form av 
kostnadsbesparelser vil kunne tas ut fra og med 2017.  

Institusjoner 
Bodø kommune har i 2015 338 institusjonsplasser fordelt på 263 langtidsplasser, 69 korttidsplasser 
og 6 kommunale øyeblikkelig-hjelp plasser. Tilsammen 7 institusjoner og en rehabiliteringsavdeling. 
Kjøkken virksomheten er også underlagt Institusjonsområdet og er flyttet fra HO øvrig. 
I arbeidet med prosjekt Framtida vårres 2 ble det besluttet å etablere større virksomheter for å få en 
mer fleksibel drift. For institusjonsområdet ble Vollsletta sykehjem og Hovdejordet sykehjem en 
virksomhet med felles ledelse. Her forventes effekter i forhold til mer fleksibel bruk av kompetanse. 
Hovdejordet sykehjem fikk i budsjett 2015 2,2 mill kr for å øke antall plasser med 4. Det drives i dag 
en avdeling med 12 plasser i stedet for to små enheter med 6. På grunn av den økonomiske 
situasjonen foreslås det å utsette ombygging av 3 etg. til nye sykehjemsplasser (22). 
Utsettelsesforslaget fremgår også av investeringsbudsjettet. Konsekvensen vil være at det ikke blir 
etablert nye institusjonsplasser i økonomiplanperioden. 

Den siste avdelingen ved Sølvsuper helse- og velferdssenter ble tatt i bruk 1.9.2015. Den inneholder 5 
plasser til lindrende omsorg og 6 kommunale øyeblikkelig-hjelp plasser. Gjennom denne etableringen 
ble det også full drift med 42 ordinære korttidsplasser i 2. og 3. etasje. Som en konsekvens av den 
økonomiske situasjonen foreslås en midlertidig reduksjon fra 6 til 3 kommunale øyeblikkelig-hjelp 
plasser i 2016 (21).  

For øvrig har driften 21 langtidsplasser, samt dagsenter. Lillebølgen med tilbud til multifunksjons 
hemmede unge er flyttet over til den nyetablerte miljøtjenesten. Institusjonen har en sammensatt 
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drift. Sølvsuper vil være pilot på bruk av nye teknologiske løsninger for effektivisering og 
optimalisering av drift gjennom prosjekt E-rom. Som et salderingsforslag er det foreslått å avvikle 
stilling som frivillighetskoordinator (34). Videre er det foreslått å avvikle Sølvsuper aktivitetssenter 
(33).  

Stadiontunet sykehjem overtar ansvaret for Bokollektivet i Gamle riksvei 18 fra 1.11.2015 med 
bakgrunn i strategien å etablere større virksomheter. Som et salderingsforslag er det foreslått å 
avvikle en sykehjemsavdeling midlertidig i 4. etg. på Stadiontunet sykehjem i 2016 (23). Videre er det 
foreslått å legge ned Stadiontunet dagsenter (32).  

Sentrum sykehjem har gjennom arbeidstidsprosjektet økt grunnbemanning ved å gi større 
stillingsbrøk til ansatte. Dette har gitt gode resultater både på økonomi og sykefravær. En 
konsekvens av en generell reduksjon av grunnbemanningen vil være at ordningen må opphøre. 

Som et salderingsforslag er det foreslått å avvikle Sentrum dagsenter (28).  

Mørkved sykehjem jobber svært godt med aktivitet og miljøarbeid som hovedområder. De nyter stor 
anerkjennelse både regionalt og nasjonalt med sitt fokus på fag og utviklingsarbeid. 

For alle institusjonene vil salderingsforslaget som medfører generell reduksjon i grunnbemanningen 
påvirke tjenestetilbudet (HO-øvrig 21).  

  Antall plasser 2016 Antall plasser 2017 Antall plasser 2018 Antall plasser 20193 

Institusjon Sum Lang Kort Ø-hj Sum Lang Kort Ø-hj Sum Lang Kort Ø-hj Sum Lang Kort Ø-hj 

Mørkved sykehjem 50 50     50 50     50 50     50 50     

Stadiontunet sykehjem 37 37     56 56     56 56     56 56     

Sentrum sykehjem 60 54 6   60 54 6   60 54 6   60 54 6   

Vollsletta sykehjem 24 24     24 24     24 24     24 24     

Hovdejordet sykehjem 36 36     36 36     36 36     36 36     

Furumoen sykehjem 22 22     22 22     22 22     22 22     

Rehabiliteringsavd. 16   16   16   16   16   16   16   16   

Sølvsuper 71 21 47 3 74 21 47 6 74 21 47 6 74 21 47 6 

Sum antall plasser 316 244 69 3 338 263 69 6 338 263 69 6 338 263 69 6 

Tabell 5.6.1.3. Antall institusjonsplasser i Bodø kommune 2016-2019 

Det foreslås en reduksjon på 19 langtidsplasser Stadiontunet sykehjem og 3 kommunale øyeblikkelig-
hjelp plasser på Sølvsuper helse- og velferdssenter i 2016.  

Mål og måleindikatorer for økonomiplanperioden 
Institusjonsområdet skal levere fleksible tjenester som kjennetegnes av god kvalitet, omsorg og 
respekt, basert på kompetanse og etisk refleksjon. 

Mål 
Institusjonsdriften skal følge opp og rapportere på følgende mål i perioden: 

1. Institusjonene har som mål å oppnå resultat i balanse innenfor 2 % av bruttobudsjettet. 
2. Det samlede sykefraværet skal ikke overstige 9 %. 

Måleindikatorer 
1. Optimalisere beleggsprosenten på korttidsplassene. 
2. Øke andel høgskoleutdannet personell med 10 %.  
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Hjemmetjenesten  
Hjemmetjenesten gir ulike tjenester til hjemmeboende over 18 år. Tjenesten omfatter 
Oppfølgingstjenesten psykisk helse og Rus (kommunedekkende), Rehabiliteringstjenesten 
(kommunedekkende) og Skjerstad som er et eget geografisk område med både hjemmetjeneste og 
sykehjem (Furumoen).  

Hovedaktiviteten er å gi helsetjenester og praktisk bistand på lavest effektive omsorgsnivå (LEON) til 
hjemmeboende. Det er et mål å tilrettelegge tjenestene slik at den enkelte kan ha et verdig liv i egen 
bolig. Hjemmetjeneste og dagtilbud er sentrale tjenester for den hjemmeboende med helsesvikt. 
Dagtilbud er tiltak for at hjelpetrengende kan bo lengre i eget hjem. På grunn av den økonomiske 
situasjonen til avdelingen foreslås det å avvikle dagtilbudene (28, 29, 31, 32, og 33).  

Tjenesteområdet er i 2015 omorganisert fra 9 til 6 virksomheter. Målet er å få større, mer robuste og 
fleksible virksomheter for å sikre like tjenester til borgerne og riktig bruk av kompetanse. 
Forutsetning for full effekt av omorganiseringen er at ressurser til avdelingsledere, 
sykepleierkompetanse og gode lokaliteter kommer på plass. Det vises også til investeringsplanen. 

Miljøtjenesten er skilt ut som egen tjeneste. Ergo – og fysioterapi for barn og unge er flyttet til den 
nye barne- og familieenheten i OK-avdelingen.  

Rehabiliteringsavdelingen og rehabiliteringssenteret er samlet i en virksomhet og gir tilbud til voksne 
over 18 år. Avdelingen omfatter fysio- og ergoterapeut, logoped, syns- og hørselkontakt, 
hverdagsrehabilitering, frisklivssentralen, seniorhelse og ambulerende vaktmester. Et eventuelt 
fremtidig demensteam vil bli organisert her.  

Tidligere Løding sykehjem ombygges til 5 omsorgsboliger for hjemmeboende. Arbeidet forventes 
ferdigstilt innen årsskiftet og effekt vil realiseres i takt med innflytting av beboere. 

Hålogalandsgata 131 er ferdigstilt og oppfølgingstjenesten har flyttet inn i 1. etasje. Drift av boligene 
i 2. og 3. etasje er under planlegging med oppstart i 2016 (12). 

For å møte fremtidens utfordringer (flere eldre med hjelpebehov/kognitiv svikt og færre hjelpere) 
har avdelingens strategi siden 2013 vært å øke tverrfaglig innsats/samarbeid, forebyggende arbeid 
og brukermedvirkning. Alle tjenestene skal legge til rette for at bruker selv tar ansvar for egen helse 
gjennom økt egenmestring, bruk av teknologi, nettverksbygging og bruk av frivillige. For brukeren gir 
dette helsegevinst, bedre hverdag og mindre tjenestebehov. Den langsiktige gevinsten for 
kommunen med redusert vedtaksvekst vil komme i fremtiden. På grunn av avdelingens økonomiske 
situasjon foreslås det å avvikle forebyggende tiltak som ikke gir stor nok effekt på kort sikt. Det 
foreslås derfor å avvikle hverdagsrehabilitering (24), seniorhelse (25), og Frisklivssentralen (26).  

Det forebyggende arbeidet omfatter også aktivitetstilbud/møtesteder som er åpne og tilgjengelige 
for alle, og som ikke krever vedtak fra Tildelingskontoret. Det foreslås å avvikle Villa Vekst (27), 
Tverlandet aktivitetssenter (30) og Skjerstad dagsenter (35). 

Hjemmetjenesten er innovativ og tar i bruk både nye verktøy og nye arbeidsmetoder. I deler av 
området er «Lifecare mobil pleie» (dokumentasjonssystem, som både effektiviserer og øker kvalitet 
på tjenesten) tatt i bruk i 2015. Arbeidet med å effektivisere interne arbeidsprosesser, og ta i bruk 
velferdsteknologi for gi tjenester på nye effektive måter fortsetter. Innføring av nye arbeidsmåter tar 
tid. På grunn av økning i vedtakene har det vært vanskelig å ta ut direkte effekt av de tiltak som er 
gjennomført. For at området skal levere sine tjenester innenfor en forutsigbar økonomisk ramme må 
produksjonskapasitet være avklart og omforent.  

Som et salderingsforslag er det foreslått generell nedtrekk av grunnbemanning og tilpasning av 
arbeidstidsordning (HO-øvrig 21).  
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Etablering av demensteam vil være ett tiltak for å sikre god systematisk oppfølging av en stor og 
sårbar gruppe (15). Fylkesmannens funn ved systemtilsyn i høst avdekket mangel på etablert system 
for identifisering, utredning og oppføling av hjemmeboende eldre med demens. 

Sykefraværet i hjemmetjenesten har økt siden 2014. Det gjelder spesielt innenfor ordinær 
hjemmetjeneste. Hovedtyngden av sykefraværet er ikke arbeidsrelatert. Ved å avklare 
produksjonskapasiteten og innføring av ABF som styringsmodell forventes en mer forutsigbar 
arbeidshverdag for medarbeiderne i tjenesten og det antas at dette vil bidra til reduksjon i fraværet.  

Utrulling av arbeidstøy i hjemmetjenesten fortsetter i planperioden etter arbeidstilsynets pålegg 
(17).  

Bomringen gir hjemmetjenestene nye økonomiske utfordringer ved økte kostnader som ikke er 
innarbeidet i budsjettet (14). Innen 2017 må trygghetsalarmene skiftes ut til digitale (16) som en 
konsekvens av omlegging av telenettet (analogt nett avvikles). 

Bolig Nu er et samarbeidsprosjekt mellom NAV og hjemmetjenesten. Bolig Nu er et midlertidig 
bemannet botilbud for vanskeligstilte på boligmarkedet med formål å redusere bruk av pensjonat og 
hospits. Prosjektet har vært vellykket og foreslås nå lagt inn i ordinær drift (13).  

 
Figur 9. Indeks for ordinære hjemmetjenester. 

Figur 9 ovenfor viser utviklingen i perioden januar 2012 - juni 2015 innenfor ordinære 
hjemmetjenester. Trenden fra midten av 2013 har begynt å snu, og det anses derfor som nødvendig 
å styrke hjemmetjenesten ytterligere for å være i stand til å håndtere vedtaksmengden (11). 

Budsjettet for håndtering av teknisk hjelpemiddel er oppjustert i henhold til bystyrets vedtak i 
oktober 2015 (18).  

Mål og måleindikatorer for økonomiplanperioden 
Hjemmeboende brukere i Bodø kommune skal motta omsorgs- og helsefremmende tjenester basert 
på faglig kvalitet og etisk refleksjon innenfor økonomisk ramme.  

Mål 
Hjemmetjenesten skal følge opp og rapportere på følgende mål i perioden: 

 Økonomi: Området skal ha et resultat innenfor +/- 2 % av bruttobudsjettet. 
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 Sykefravær: Området skal ha et sykefravær under 10 %. Per oktober 2015 er sykefraværet på 
området cirka 11 %.  

Måleindikatorer 
1. Utføre tjenester i samsvar med tildelte vedtak. Avvik måles i forhold til tildelte og utførte 

vedtak. 
2. Øke andel høgskoleutdannet personell med 10 %.  
3. Øke direkte tid (ansikt-til-ansikt). 

Miljøtjenesten  
Som følge av Rådmannen forslag til budsjett/økonomiplan 2014-2017 og etterfølgende prosesser er 
det gjennomført en rekke organisatoriske grep hvor et av tiltakene har vært etablering av en egen 
Miljøtjeneste. Virksomheten er nå under etablering. Omorganiseringen bidrar til et lettere samarbeid 
mellom forvaltning og drift. Målgruppen til Miljøtjenesten er i hovedsak personer med medfødt eller 
tidlig ervervet funksjonsnedsettelse og som har behov for langvarige og koordinerte tjenester og 
habilitering. I forarbeidet ble det bestemt at tjenesten skal kjennetegnes med et helhetlig 
tjenestetilbud, forutsigbare tjenester og god kvalitet på tjenesten i samsvar med brukernes behov. 
Tjenestene skal muliggjøre selvbestemmelse og aktiv deltakelse. Det er et mål at tjenestemottakerne 
skal ha færrest mulig tjenesteytere å forholde seg til. Dette skal oppnås gjennom å utvikle nytt 
innhold og nye metoder. Tilrettelegging for medvirkning, forventningsavklaringer med videre skal 
skape en felles kultur i hele virksomheten for å kunne gi «rett tjeneste til rett tid». 
Med de økonomiske utfordringene som Helse- og omsorgsavdelingen står overfor vil det være 
særdeles utfordrende for Miljøtjenesten å oppnå alle de resultater som er forventet i henhold til 
overnevnte målsetning.  

Det er foreslått flere tiltak som berører tjenesten. Som et salderingsforslag er det foreslått nedtrekk 
av grunnbemanning og tilpasning av arbeidstidsordning (HO-øvrig 21). Videre er det foreslått å 
avvikle avtale med BOPRO om kommunalplasser (HO-øvrig 22).  

I henhold til behov kartlagt i Bolig politisk handlingsplan 2014-2017 er det forslått å etablere 12 nye 
omsorgsboliger for målgruppe unge funksjonshemmede på Vollsletta i planperioden (19). 

Det ble i ØP2015-2018 lagt inn full drift av bolig 6+4 Vollsletta i 2016. Det viser seg i midlertid at 
denne bolig trolig ikke vil være ferdigstilt før på nyåret 2017 (37). 

Mål og måleindikatorer for økonomiplanperioden 

Mål 
Miljøtjenesten skal følge opp og rapportere på følgende mål i perioden: 

1. Økonomi: Området skal ha et resultat innenfor 2 % av bruttobudsjettet. 
2. Sykefravær: Området skal ha et sykefravær på under 9 %.  

Måleindikatorer 
Tjenesten er under etablering og konkrete måleindikatorer utover overnevnte vil bli utarbeidet i 
2016.  

Tiltak og tekniske korrigeringer 
For 2016 vil budsjettet til pleie og omsorg øke med 26 mill kr. Av dette utgjør lønn og pensjon 16,3 
mill kr, prisstigning 5 mill kr, nye og allerede vedtatte tiltak 16,9 mill kr. Øvrige endringer består av 
midler som er flyttet til andre avdelinger, innlemming av midler for øyeblikkelig-hjelp og budsjettert 
momsrefusjon.  
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Pleie og omsorg Rådmannens forslag til økonomiplan 2016-2019 

  B 2016 B 2017 B 2018 B 2019 

Opprinnelig vedtatt budsjett 2015             718 233              718 233              718 233              718 233  

Lønns- og pensjonsendring 2015                16 271                 16 271                 16 271                 16 271  

Tiltak ØP 2015-2018                -1 665                   6 035                   3 535                   3 535  

Øvrige endringer              -12 062               -12 062               -12 062               -12 062  

Basisbudsjett 2016             720 777              728 477              725 977              725 977  

Nye driftstiltak 2016-2019                67 696                 78 495                 79 345              102 595  

Sum tiltak 2016-2019              -49 147               -53 490               -53 490               -53 490  

Prisstigning                  4 957                   4 957                   4 957                   4 957  

Driftsrammer 2016-2019             744 283              758 439              756 789              780 039  

 Tabell 5.6.1.4. Avdelingens driftsrammer 2016-2019. Tall i 1000 kr. 

 
5.6.2. HO-øvrig 
Netto driftsramme for HO-øvrig vil i 2016 være på 159 mill kr og sysselsetter 151,9 årsverk. Til 
sammenligning var nettoregnskapet for 2014 og nettobudsjettet for 2015 henholdsvis 261,2 og 187,3 
mill kr. Ved utgangen av økonomiplanperioden vil nettobudsjettet være 136,9 mill kr, gitt dagens 
nivå på lønn, pris og pensjon.  
 
HO øvrig       Rådmannens forslag til økonomiplan 2016-2019 

  Årsverk R 2014 B 2015 B 2016 B 2017 B 2018 B 2019 

HO Stab 9,0 16 574 13 605 3 545 -12 343 -7 843 -7 843 

Tildelingskontoret 18,5 73 708 10 378 1 940 -6 447 -6 447 -6 447 

Boligkontoret 11,5 4 122 3 255 -600 -600 -600 -600 

Kjøkkendriften 21,5 28 529 23 747 18 459 18 459 18 459 18 459 

NAV Bodø 33,5 94 270 79 459 78 780 78 780 78 780 78 780 

Helsekontoret 57,9 59 392 56 809 56 936 56 574 54 574 54 574 

Sum netto rammer 151,9 276 594 187 253 159 060 134 423 136 923 136 923 

 Tabell 5.6.2.1. Økonomiplanforslag 2016-2019. Netto driftsramme. Tall i 1000 kr. 

Utviklingen man kan se av tabellen ovenfor, og da særlig på HO stab og Tildelingskontoret, skyldes i 
hovedsak plassering av effektiviseringskrav. Endringen hos boligkontoret forklares ved at 
momskompensasjonen nå er lagt ut til avdelingene. 

 
Tabell 5.6.2.2 redegjør for tiltak i den kommende økonomiplanperioden: 

Nr Tiltak B 2016 B 2017 B 2018 B 2019 

  HO øvrig         

1 Statlig refusjon ressurskrevende brukere 2-boliger Vollsletta -869 -869 -869 -869 

2 Statlig refusjon ressurskrevende brukere 6+4-boliger Vollsletta -4 067 -4 067 -4 067 -4 067 

3 Utsatt statlig finansiering Overgrepsmottaket -1 500 -1 500 -1 500 -1 500 

4 Helårseffekt sparetiltak "Prosjekt framtida vårres" -4 399 -12 099 -9 599 -9 599 

  Sum økonomiplan 2015-18 -10 835 -18 535 -16 035 -16 035 

5 Legevakt - Beredskap leger/nattevakt leger 1 000 1 000 1 000 1 000 
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6 Helsekontoret - Systemansvarlig WinMed 625 625 625 625 

7 Helsekontoret - Husleie 520 520 520 520 

8 Helsekontoret - Nødnett, operatørplasser og drift 370 370 370 370 

9 Helsekontoret - Legetjenesten Skjerstad 313 313 313 313 

10 Helsekontoret - Beredskap legevakt 212 212 212 212 

11 2 IKT stillinger 1 250 1 250 1 250 1 250 

12 Lønnsmidler overført personell 750 750 750 750 

13 IKT midler 650 650 650 650 

14 Kjøp av farmasøyttjenester 317 317 317 317 

15 Intern omdisponering 10 404 6 316 6 316 6 316 

  Sum nye driftstiltak 2016-2019 16 411 12 323 12 323 12 323 

16 Redusere tilskudd til Kirkens Bymisjon -1 495 -1 495 -1 495 -1 495 

17 Avvikle frivillighetssentralen -230 -450 -450 -450 

18 Avvikle utekontor Kjerringøy -143 -285 -285 -285 

19 Reduksjon kvalifiseringsprogram NAV -1 500 -1 500 -1 500 -1 500 

20 Reduksjon av kvalitet og antall plasser på bo-tilbud -6 700 -10 000 -10 000 -10 000 

21 Nedtrekk av grunnbemanning og tilpasning av arbeidsordning -21 000 -30 000 -30 000 -30 000 

22 Avvikle avtale med BOPRO - kommunalplasser -563 -750 -750 -750 

23 Avvikle tilskudd "Sommer sammen" -207 -207 -207 -207 

24 Øke forventet inntekter ressurskrevende brukere -2 400 -2 400 -2 400 -2 400 

25 Øke forventet inntekter kjøkken -600 -600 -600 -600 

26 Avslutte kjøp av eksterne tjenester RIBO -250 -250 -250 -250 

  Sum tiltak 2016-2019 -35 088 -47 937 -47 937 -47 937 

  Sum -29 512 -54 149 -51 649 -51 649 

Tabell 5.6.2.2. Tiltak i perioden. Tall i 1000 kr. 

Konsekvenser tilknyttet effektiviseringstiltakene fremgår av vedlegg 7.  

Tildelingskontoret  
Tildelingskontoret fatter vedtak om kommunale tjenester for i underkant av 1 mrd kr per år. I 2015 
har kontoret i perioden 01.01. – 01.10.15 fattet 5348 vedtak (estimert 7130 for hele året). Antallet er 
totalt for nye vedtak, men en stor andel er revurderinger og forlengelser av vedtak. Det er fattet 
avslag på 64 søknader i samme periode (estimert 85 avslag for hele året). Tildelingskontoret har i 
siste del av 2015 tatt i bruk et nytt og større kartleggingsverktøy for å imøtekomme krav til 
kartlegging og dokumentasjon. Kontoret opplever et sterkere behov for helsejuridisk kompetanse 
med bakgrunn i kompliserte saks- og klagebehandlinger, og det er behov for ansvarsavklaringer 
mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten. Det er ikke funnet midler til dette i budsjettforslaget.  

Avdelingen vurderer det slik at utskrivninger av pasienter med omfattende behov fra 
spesialisthelsetjenesten, og da spesielt innen psykiatri, vil øke og det vil derfor være behov for et 
systematisk arbeid gjennom kriterier, standarder og alternative måter å gi tjenester på for å holde 
timetallet pr/uke på et nivå som ikke medfører stor vekst fremover.  
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Når det gjelder salderingsforslag er det foreslått og reforhandle dagens avtaler om drift av botilbud 
med Frelsesarmeen og Kirkens Bymisjon (20). Reforhandling av avtalene må sees i sammenheng med 
at Hålogalandsgata 131 åpnes. I tillegg er det foreslått avvikling av tilskuddet til OK-avdelingen for 
tiltaket «Sommer sammen» (23), avslutte kjøp av eksterne tjenester fra RIBO (26) og økt 
refusjonstilskudd ved innrapportering av flere ressurskrevende brukere i bofelleskapene (24). 

Avdelingen vurderer det slik at årets salderingsbehov er svært alvorlig, og vil spesielt få konsekvenser 
for hjemmetjenesteområdet. Kommunen er pålagt å gi forsvarlig helsehjelp, og det vurderes slik at 
flere av de foreslåtte tiltakene (nedleggelse av dagplasser, samt nedleggelse av institusjonsplasser) 
sannsynligvis vil medføre større vedtak i hjemmetjenesten for å gi forsvarlig helsehjelp i hjemmet. I 
tillegg vil forslag om nedleggelse av Hverdagsrehabilitering medføre et større behov for tjenester på 
kort, men spesielt på lang sikt. Dette vil medføre at prognosen for timer/uke i ordinær 
hjemmetjeneste vil være utfordrende å overholde. 

Vedtaksvekst under hjemmetjenesteområdet vurderes å ha flere årsaker. Flere hjemmeboende har 
kompliserte og sammensatte behov som et resultat av Samhandlingsreformen, men også på grunn av 
behov for korrekte og detaljerte vedtak med tidsberegnede tiltak etter innføring av Life Care mobil 
pleie, samt endrede tidsestimater etter anbefalte retningslinjer fra KS. Disse tiltakene har medført et 
økt timetall pr/uke med korrekte og pålitelige rapporter. 

Tildelingskontoret har i 2015 hatt et kortvarig opphold i ekstern institusjon utover samme antall som 
i 2013 og 2014. Målet er at flere av disse brukerne skal kunne komme tilbake til egen kommune i 
løpet av andre halvår 2016.  

Det er fremdeles mange hjemmeboende voksne funksjonshemmede som har til dels store vedtak. 
Avdelingen ser imidlertid en endring i dette bildet når planlagte boliger for 12 beboere er ferdige til 
innflytting (PLO tabell 4). Tildelingskontoret observerer noe økende søknader om omsorgslønn fra 
ektefeller til eldre med stort pleiebehov.  

Mål og måleindikatorer for økonomiplanperioden 
Tildelingskontoret har som målsetting å ha et systematisk og kvalitativt godt samarbeid med 
driftsorganisasjonen i tildelingen av tjenester. Tildelingen skal skje i samsvar med lover, nasjonale 
føringer, tjenestekriterier og virksomhetens økonomiske rammer. 

Mål 
Tildelingskontoret skal følge opp og rapportere på følgende mål i perioden: 

1. Overholde budsjettet i 2016. 
2. Sykefravær på under 8 %. 

Måleindikatorer 
1. Behandlingstid fra søknad mottas til svar 
2. Behandlingstid på klagesaker.  

 

NAV Bodø 
”Arbeids- og velferdsforvaltningen skal møte det enkelte mennesket med respekt, bidra til sosial og 
økonomisk trygghet og fremme overgang til arbeid og aktiv virksomhet.” 

Tjenestetilbudet fungerer i stor grad på den måten at der andre tjenester/ytelser faller ut for 
personer så slår dette inn på sosialtjenestene. Det vil alltid være slik at NAV som samfunnets siste 
«sikkerhetsnett» må være der for disse brukerne. Kontoret legger i størst mulig grad opp til å skjerme 
driften i NAV Bodø ved at en vil opprettholde den tette oppfølgingen kontoret har fra veilederne. 
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Dette gir det beste grunnlaget for målet om færre brukere til NAV, med mindre forbruk på 
sosialhjelp, og færre i kvalifiseringsprogrammet (19). For 2016 legger NAV Bodø opp til at den 
positive utviklingen man har sett i 2015 med en nedgang av brukere på sosialhjelp fortsetter. 

Mål og måleindikatorer 
NAV Bodø skal følge opp og rapportere på følgende mål i perioden: 

Resultatindikator Hele 2014 Per 30.09.15 Målsetting 2016 

Samlet antall mottakere av øk. sosialhjelp 510 472 465 

Antall unge u/ 25år på øk. Sosialhjelp 113 98 90 

Andel KVP-deltakere til arbeid/ utdanning 46 % 56 % 58 % 

Antall i midlertidig bolig (ex Bolig Nu)   13 2 2 

Sykefravær kommunalt ansatte    7,7 % 10,2 % 6,8 % 

Tabell 5.6.2.3. Mål NAV. 

Helsekontoret  
Fokus i 2016 vil være systematisk kvalitetsarbeid og samhandling med hjemmetjenesten og 
Nordlandssykehuset. I forhold til økonomi vil det være nedtrekk i drift, samt å få bedret kontrollen 
over virksomhetens økonomi.  

Overgrepsmottaket skal overføres til Helseforetaket i 2016 i henhold til Stortingsmelding 15 
«Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner» (3). Legevakten har vært gjennom en fase 
med innfasing av å yte telefonformidling til legevakter i Salten som kjøpes av kommunene (unntatt 
Hamarøy). Det oppleves fortsatt økt arbeidspress i helgene ved legevakten. Et generelt nedtrekk i 
øvrig drift på legevakten vil svekke ledelse og faglig utvikling (21). Det forutsetter også at 
arbeidsoppgaver kan overføres til regnskapsenheten. Det utføres en ROS-analyse av blant annet 
bemanningen på legevakten høsten 2015. På Legevakten legges det inn 1 mill kr for å ha 
bakvaktsordning på natt (5), samt 0,21 mill kr knyttet til under-budsjettering av øvrig beredskaps- og 
bakvaktsordning resten av døgnet (10). Videre innfører Staten nasjonalt nødnett. Dette medfører en 
ekstra kostnad til drift av operatørplasser (8). 

Husleie må finansieres opp med 0,52 mill kr (7). Videre legges det inn midler til full finansiering av 
legetjenester i Skjerstad (9). For å kunne ivareta sikker drift av journalsystemet WinMed er det 
nødvendig med egen systemansvarlig (6).  

Avvikling av kommunal støtte til Frivilligsentralen vil gi en besparelse på 0,23 mill kr i 2016. Dette vil 
få konsekvenser for rekruttering til frivillig arbeid i kommunen (17). Det tilbud som det frivillige yter 
vil bli betydelig svekket. 

Nedleggelse av legekontor på Kjerringøy vil kunne gi en besparelse i budsjett på 0,28 mill kr. Det vil 
også gi ytterlig regnskapsmessig besparelse grunnet under-budsjettering på 0,12 mill kr. 
Nedleggelsen vil ha konsekvenser spesielt for Bo Godt og hjemmetjenesten, men også for den øvrige 
befolkningen (18). 

Et generelt nedtrekk på Krisesenteret vil ha direkte konsekvenser for tilbudet for barn, dagbrukere og 
menn som bruker tilbudet (21). På Rønvik og Havna legesenter kan det reduseres ved naturlig avgang 
på stillinger, men dette vil ha konsekvenser for rekruttering av legestillinger til Sølvsuper og pasienter 
som må flyttes til andre legekontor. Her er det knyttet usikkerhet til faktisk innsparing. 

Mål og måleindikatorer for økonomiplanperioden 

Mål 
Helsekontoret skal følge opp og rapportere på følgende mål i perioden: 
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1. Økonomi: Helsekontoret har som mål å oppnå resultat i balanse innenfor 2 % av 
bruttobudsjettet.  

2. Sykefravær: Skal holde det samlede sykefraværet under 6 %.  

Måleindikatorer 
1. Gi innbyggerne mulighet til å velge mellom minimum 10 fastleger. 
2. Forsvarlig bemanning (måles i bemanningsfaktor).  
3. Rask responstid på telefonhenvendelser. Mål om at 80 % av telefonhenvendelser svares 

innen 2 minutter på legevakt og legekontor.  

Boligkontoret 
Boligkontorets fremtidige organisasjonsmessige plassering utredes.  

HO stab/felles 
Stabsressursene til kommunaldirektøren understøtter avdelingens ledergruppe og virksomhetsledere 
og er involvert i prosjekt- og innovasjonsarbeid, kommunale planprosesser, politiske saker og 
ordinær saksbehandling over et vidt spekter av problemstillinger innenfor helse- og omsorgsfeltet. 
Det mangler lønnsmidler til overført personell fra tjenesten (12). Levekårskomiteen ble orientert om 
etablering av et IKT utvikling- og forvaltningsteam for helse- og omsorgssektoren i RS 9/2015. Helse- 
og omsorgsavdelingen har i løpet av de 2-3 siste år vært gjennom en formidabel endring i forhold til 
bruk av IKT relaterte løsninger (11). IKT budsjettet til lisenser/avtaler (13) og budsjettet til 
farmasøytisk tilsyn (14) er underbudsjettert og det må legges inn midler til formålene. 

Som et salderingsforslag har helse- og omsorgsavdelingen foreslått å redusere tilskuddet til Kirkens 
Bymisjon (16). 

Tiltak og tekniske korrigeringer  
For 2016 vil budsjettet til HO-øvrig redusere med 28,2 mill kr. Av dette utgjør lønn og pensjon 2,5 mill 
kr, prisstigning 4,2 mill kr, nye og allerede vedtatte driftstiltak -29,5 mill kr. Øvrige endringer består 
av midler som er flyttet til andre avdelinger, budsjettregulering på Tildelingskontoret (PS15/57) og 
budsjettert momsrefusjon. 

HO øvrig Rådmannens forslag til økonomiplan 2016-2019 

  B 2016 B 2017 B 2018 B 2019 

Opprinnelig vedtatt budsjett 2015             187 253              187 253              187 253              187 253  

Lønns- og pensjonsendring 2015                  2 519                   2 519                   2 519                   2 519  

Tiltak ØP 2015-2018              -10 835               -18 535               -16 035               -16 035  

Øvrige endringer                -5 382                 -5 382                 -5 382                 -5 382  

Basisbudsjett 2016             173 555              165 855              168 355              168 355  

Nye driftstiltak 2016-2019                16 411                 12 323                 12 323                 12 323  

Sum tiltak 2016-2019              -35 088               -47 937               -47 937               -47 937  

Prisstigning                  4 182                   4 182                   4 182                   4 182  

Driftsrammer 2016-2019             159 060              134 423              136 923              136 923  

 Tabell 5.6.2.4. Avdelingens driftsrammer 2016-2019. Tall i 1000 kr. 

  

5.7 Teknisk avdeling  
Bodø er en by i vekst. Teknisk avdeling produserer mange viktige tjenester som har stor betydning for 

innbyggernes dagligliv. Teknisk avdeling har ansvar for tjenesteproduksjon og investeringer innenfor 

følgende områder: 

- Drikkevannsforsyning og avløpshåndtering 
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- Vei- og trafikkanlegg 

- Parker- og grøntanlegg 

- Plan- og byggesakstjenester 

- Geodatatjenester 

 

Videre bidrar avdelingen gjennom aktivt samarbeid med andre til gjennomføring av kommunens 

klima- og miljøarbeid.  

Bemanning og økonomi: 

Teknisk avdeling       Rådmannens forslag til økonomiplan 2016-2019 

  Årsverk R 2014 B 2015 B 2016 B 2017 B 2018 B 2019 

Felles adm/bygderuta 7,0 214 1 081 4 460 4 460 4 460 4 460 

Sivilforsvaret 1,0 904 880 1 119 1 119 1 119 1 119 

Parkering/torg 7,5 -10 293 -13 567 -14 885 -14 885 -14 885 -14 885 

Byggesak 12,0 -3 602 -2 809 -2 835 -2 835 -2 835 -2 835 

Byplan 12,0 6 705 7 620 7 931 7 931 7 931 7 931 

Geodata 19,5 8 212 12 366 20 467 8 467 8 467 8 467 

Byteknikk 97,7 55 183 74 501 66 947 65 585 64 224 70 875 

Vann og avløp 42,8 0 0 0 0 0 0 

Sum netto rammer 199,5 57 324 80 072 83 204 69 841 68 480 75 131 

Tabell 5.7.1. Økonomiplanforslag 2016-2019. Netto driftsrammer. Tall i 1000 kr. 

 

Kommunen har lenge vært inne i en sterk ekspansiv utbyggingsperiode med mange store 

byutviklingsprosjekter. Også i kommende økonomiplanperiode vil det bli vedvarende høyt fokus på 

store utbyggingsoppgaver. Teknisk avdeling stilles overfor store utfordringer med stort press på flere 

av tjenestene innenfor avdelingen. Avdelingen er ikke dimensjonert for alle oppgavene og 

bemanningsbehovet vil i årene fremover være økende. For 2016 foreslås det å øke med ett årsverk 

innenfor området generell saksbehandling og oppfølging av miljøtiltak. Stillingen finansieres med 

innføring av saksbehandlingsgebyrer, jfr. vedlagte prisliste. 

Den økende arrangementsmengden, og spesielt by-jubileet, vil gi økt arbeidsmengde for avdelingen. 

Budsjettet styrket med 1 mill kr for å håndtere dette. 

Godt vedlikehold og en forsvarlig drift av tekniske infrastruktur er viktig for byens funksjonsdyktighet. 

Budsjett for 2016 er et minimums budsjett som kun stopper verdiforringelsen av teknisk 

infrastruktur. Budsjettet gir ikke rom for å starte en innhenting av vedlikeholdsetterslepet på den 

kommunale infrastruktur som veier, g/s-vei og fortau. 

Avdelingens utfordringer og prioriteringer vil ikke endre seg vesentlig i 2016. Brutto driftsbudsjettet 

har en ramme på 306 mill kr, mens netto driftsbudsjett utgjør 83 mill kr inkl. skattetakstprosjektet på 

12 mill kr. 

Det har de siste årene vært gjennomført store utbygginger av vann- og avløpsanlegg. Sanering og 

fornying av eksisterende VA-anlegg i sentrum har også i 2015 vært stort. Aktiviteten skyldes blant 

annet at kommunen har valgt å skifte ut VA anlegg i takt med fremføring av fjernvarmeanlegget. 

Denne aktiviteten vil være stor også i årene fremover. Drifts- og kapitalkostnadene for vann- og 
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avløpssektoren finansieres fullt ut gjennom gebyrer og bruk av tidligere års fondsmidler og har ingen 

innvirkning på kommunens øvrige driftsbudsjett. Investeringene innenfor vann og avløp utgjør totalt 

113 mill kr for 2016. 

Bystyret har i sak PS 15/48 bestilt et forprosjekt med kostnader på fremføring av vann til 

Gillesvåg/Seines. Dette vil bli fremlagt i egen sak når forprosjektet og kostnader er klart. Kostnader er 

ikke tatt inn i budsjettforslaget. 

I 2015 er veivedlikeholdet stort. For første gang på flere år har akkumuleringen av 

vedlikeholdsetterslepet stanset opp. Det er en målsetting å få flere til å gå og sykle. For å oppnå 

dette er en av utfordringene å holde en god standard på gang- og sykkelveier, samt fortau. Også her 

er vedlikeholdsetterslepet stort. Det økte nivået på vedlikehold videreføres i budsjett for 2016 med 

et større fokus på gang- og sykkelveier, samt fortau som klare prioriteter. 

Avdelingens tjenester er hovedsakelig finansiert gjennom gebyrinntekter fra avdelingens 

selvkostområder som byggesak, vann og avløp, oppmålingstjenester og behandling av private planer, 

samt en rekke andre inntekter. Tjenester som er relatert til plan- og bygningsloven har en høy 

selvfinansieringsgrad. Disse gebyrinntektene indeksreguleres hvert år i økonomiplanperioden 

(gebyrregulativet følger som utrykt vedlegg). 

Det foreslås å øke parkeringsinntektene i 2016 med til sammen 1 mill kr. Dette løses ved å øke 

årsgebyret fra kr. 2.500,- til kr. 5.000,- i sone 2. Se egen tabell for priser på dags-, måneds- og 

halvårskort. Det foreslås samtidig en økning av takstene i sone 1 på cirka 10 % (se prisliste). Det er 

noe usikkert hvor mange parkeringsplasser som vil forsvinne i 2016 som følge av div. byggeaktiviteter 

i sentrum. Det er forsøkt å ta høyde for denne usikkerheten i økonomiplanen.  

Teknisk avdelings hovedutfordringer i den neste 4-årsperioden kan kort oppsummeres slik:  

 Følge opp kommuneplanens arealdel og samfunnsdel om bærekraftig byutvikling. 

 Fortløpende vedlikehold og utbedring av veiene i henhold til forsvarlig standard. 

 Økende vedlikehold og utbedring av gang- og sykkelveier samt fortau. 

 Revidere sykkelplanen med tanke på en bedre tilrettelegging og økt bruk av sykkel. 

 Vedlikehold av gatebelysning og bruer. 

 Styrking av de generelle forvaltningsoppgavene som saksbehandling, 

innbyggerrådgivning og øvrig samhandling 

 Følge opp tiltak i Bypakke Bodø for økt fremkommelighet og sikkerhet for gående og 

syklende  

 Øke attraktiviteten til bykjernen gjennom god standard på vinterdrift og renhold og 

kvalitetsheving av viktige byrom 

 Etablere digitalt førstevalg for å sikre gode og brukerrettede digitale tjenester, med 

løsning for postmottak og arkiv, ebyggesak og ebyggesøknad og edialog. 

 Sørge for fortsatt høy kvalitet for kommunens karttjenester. 

 Bidra med innsats og materiell til den stadig økende arrangementsmengden, spesielt 

i by-jubileåret 2016. 
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 Følge opp forurensningssaker der kommunen er forurensningsmyndighet. Avdelingen 

bidrar samtidig til en bærekraftig utvikling ved å tilrettelegge for et mer miljøvennlig 

lokalsamfunn 

 
Driftsmål for tjeneste 

I økonomiplanperioden vil det være fokus på følgende driftsmål: 

- Redusere sykefraværet i perioden til 6,9 %. 

- Generell effektivisering i form av å redusere saksbehandlingstid og digitalisering for å legge til 

rette for økt samhandling mellom kommune og innbyggere  

- Forbedring av økonomioppfølging og rapportering, spesielt innen området byteknikk 

 

Driftstiltak 

Nr Tiltak B 2016 B 2017 B 2018 B 2019 

  Teknisk avdeling         

1 Parkering sone 1 og 2, økte priser -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 

2 Efftivisering fra Perspektivmeldingen 0 -1 500 -3 000 3 561 

3 Redusert inntekt  3 060 3 060 3 060 3 060 

4 Redusert internfakturering (red inntekt regnskap) -300 -300 -300 -300 

5 Taksering eiendommer 12 000 0 0 0 

6 Økt husleie Sivilforsvaret 300 300 300 300 

7 Endringer Byteknikk 2 379 2 379 2 379 2 379 

  Sum 16 439 2 939 1 439 8 000 

Tabell 5.7.2. Tiltak i perioden. Tall i 1000 kr. 

 

1. Det foreslås å øke prisene i sone 1 og sone 2 jfr. vedlagte prisliste.  

2. Generelt nedtrekk i driftsrammen i perioden. Må sees i sammenheng med bevilgning til 
veivedlikehold  

3. Beregnede indirekte kostnader VA overført til R8. 

4. Redusert driftsrammen for å unngå internfakturering/byråkrati mellom avdelingen. 

5. Ny eiendomsskattetakstberegning i hele kommunen 

6. Det må påregnes økt husleie til sivilforsvaret som følge av nye lokaler 

7. Som følge av økt arbeidsmengde ved byteknikk forvaltning, foreslås det etablert ett nytt årsverk 
innenfor området finansiert ved innføring av behandlingsgebyrer i h.h.t. prisliste. Det er også 
budsjettert 1 mill kr til div. arrangementer jfr. by-jubileet. Øvrige endringer er av mer teknisk 
karakter. 

 

Byggesak 

Byggesak har som oppgave er å ivareta samfunnets interesser og krav til byggverk i samsvar 

med lover og forskrifter på området. Byggesak har som målsetting å ha fornøyde brukere og 

vektlegger å gi god informasjon, være i dialog med kunden, vise respekt og fleksibilitet, samt 
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behandle henvendelser med riktig vedtak og med lavest mulig saksbehandlingstid. Kontoret 

finansieres gjennom gebyrer og er selvkostfinansiert. 

En av plan- og bygningslovens viktigste målsettinger er å øke kvaliteten på byggearbeidene. 

Tilsyn er og vil bli en prioritert oppgave med økt aktivitet. Gjennom tilsyn vil det bidras til å 

få ned antall byggefeil. Tilsynet vil måtte styrkes ut fra endringer i lovgivningen med økt 

fokus på kortere saksbehandlingstid og endrede krav til denne. System med ansvarsretter 

endres fra 1.1.2016.  

Det vil være fokus på utvikling av digitale tjenester.  

Etablering av digitalt førstevalg for å sikre gode og brukerrettede digitale tjenester, med 
løsning for postmottak og arkiv, ebyggesak og ebyggesøknad og for plansaker edialog.  
Målsettingene vil være å redusere saks-behandlingstid, og på sikt kunne gi lavere gebyrer 
(effektivitetsmål). 
 
Byplan 
Byplan har ansvaret for kommunens arealplanlegging. Det er stor etterspørsel etter Byplan sine 
tjenester, og det legges stor vekt på å yte god service med så rask saksbehandling som mulig. Byplan 
leverer i gjennomsnitt 75-90 politiske saker til behandling per år. Kontoret har 12 stillingshjemler, 
men behovet anses høyere pga av stigende antall saker.  
Byplan arbeider med å følge opp vedtak i kommuneplanens arealdel 2014. Planmidlene skal nyttes til 

utredninger i egne planer for å gi tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag for utarbeiding av planforslag. 

Dette innebærer midler til mulighetsstudier i deler av sentrum og utredninger som byplan ikke har 

kompetanse til å utføre, for eksempel trafikkanalyser, biologisk mangfold, kulturminner, 

grunnundersøkelser mv. 

Byplan deltar i flere utviklingsprosjekter i kommunen, det vises særlig til flyplassprosjektet. Vedtak av 

kommuneplanens arealdel i 2014 har ført til stor aktivitet fra tomteeiere med utarbeiding av flere 

reguleringsplaner i sentrumskjernen med sanering og nybygging av bolig- og næringsarealer i 

eksisterende kvartaler (cirka 15 nye detaljreguleringsplaner var i prosess pr august 2015). Dette er en 

ønsket utvikling, men det betyr større saksmengde og krav til høy fagkompetanse av Byplan. 

Byplan utarbeider kommunens egne arealplaner som kommuneplanens arealdel, 
områdereguleringsplaner og i noen tilfeller detaljreguleringsplaner for konkrete kommunale 
prosjekter (eks.: Rådhuskvartalet). Byplan har bygget mye ny kompetanse de siste 2 årene gjennom 
kurs og ved nyansettelser. Det er derfor viktig at bevilgningen til eksterne innkjøp for 2016 sikrer 
Byplan muligheten til å gjennomføre de kommunale arealplanene.  
 
Innenfor sentrale deler av byutviklingsområdet er plangrunnlaget generelt dårlig. Mange av planene 

er fra 50-70-tallet, og noen områder er uten reguleringsplaner (for eksempel boligområder på Alstad 

og skolene på Alstad). Det er derfor et stort behov for å oppdatere plangrunnlaget for deler av 

sentrum, og bydelene Alstad, Grønnåsen, Hunstad og Hunstadmoen og Mørkved. De gamle 

reguleringsplanene må oppheves og erstattes med områdereguleringsplaner utarbeidet etter ny 

planlov og ihht kommuneplanens bestemmelser.  

Kommunaldepartementet har høsten 2015 sendt ut et nytt forslag til endringer av plandelen av plan- 

og bygningsloven. Disse endringene vil medføre at behovet for et oppdatert plangrunnlag blir enda 

større, noe som vil gi bedre, billigere og raskere saksbehandling av mange byggesaker. 



Rådmannens forslag 2016-2019 

 

66 
 

Byplan er i boligpolitisk handlingsplan pålagt å utarbeide et utbyggingsprogram. Dette anses som en 

omfattende oppgave som det ikke har vært ressurser til pga av stort antall plansaker. Prosjektet er 

lagt inn i budsjettet for 2016 med et beløp til innkjøp av konsulenter og ellers bruk av stillingsressurs 

på Byplan. 

Geodata 

Geodata og geodatasystemer spiller en viktig rolle i samfunnsplanlegging for verdiskapning og 

utvikling av tjenester rettet mot næringslivet og innbyggerne. Tilgang til geodata er avgjørende for 

kommunal og annen offentlig saksbehandling og for utvikling av gode offentlige digitale tjenester. 

Økt digitalisering er en viktig forutsetning for å bidra til koretere saksbehandlingstid og bedre 

innbyggerdialog. Geodatakontoret arbeider derfor kontinuerlig for å videreutvikle nivået på de 

tjenester som leveres til kommunens administrasjon, byens innbyggere og næringsliv.  

 
Det er satt i drift ny kartportal på inter- og intranett for publikum og saksbehandlingsbehov. Det skal 
arbeides for at den nettbaserte kartløsningen blir så god som mulig for interne og eksterne brukere. 
Kommunes kartportal er blitt oppdatert med de konstruerte dataene fra kartlegging i 2014 over 
tettsteder i kommunen.  
 
Geodata vil også ha en aktiv rolle i retaksering av kommunens eiendommer.  
 

Veivedlikehold 

Budsjettmidlene går til de vanlig drift- og vedlikeholdsoppgavene som brøyting, strøing, kantklipping, 

dekkevedlikehold, renhold, skilting, reparasjon av installasjoner mm. Behovet for å gjøre mere på 

overvannsområdet er økende. Avdelingen har blant annet ansvaret for drift av alle stikkrenner langs 

offentlig vei. Mange steder er veikroppen i så dårlig forfatning at både forsterknings- og bærelag må 

fornyes før asfalt legges. Andre områder er bruvedlikehold og rasforebygging. Dette innebærer at 

programmene og budsjettene må være mer langsiktige for å sikre fremkommelighet på byens 

veinett. Det totale vegnettet øker hvert år som en følge av nye utbyggingsområder. I «Hovedplan for 

vei» som bystyret behandlet i 2011 ble veivedlikeholdsetterslepet beregnet til cirka 250 mill kr i 

forhold til minimumsstandard. Budsjettet for 2015 har medført en økning av veivedlikeholdet. Selv 

om etterslepet fortsatt er stort er det første gang på mange år at forfallet av veinettet ikke øker. 

Vedlikeholdsnivået videreføres i økonomiplanperioden og vil ha et økt fokus på gang- og sykkelveier 

samt fortau.  

Vintervedlikeholdet er spesielt utfordrende fordi slitasjen er stor og været er vanskelig å spå i et 

budsjett. Derfor anbefales det å opprette et eget fond som kan ta variasjonene i vintervedlikeholdet. 

I dag brøytes cirka 2/3 av brøyterodene av private. Det anbefales at muligheten for å kjøpe denne 

tjenesten videreføres i økonomiplanperioden. 

Gatelys - drift og vedlikehold 
Kommunale gatelys har stort vedlikeholds- og utskiftingsbehovet. Mange gatelys og kabler er eldre 
enn 50 år, og dette medfører store driftsproblemer og behov for oppgradering. Driftskostnadene 
utgjør rundt 80 % av budsjettet. De årlige utgiftene til vei- og gatelys har lenge oversteget rammen 
som dekkes av BE etter salget av Heggmoen kraftstasjon.  
De årlige bevilgningene dekker ikke behovet for utskifting, og det er allerede noen gatelys som det 
ikke har vært mulig å erstatte etter at stolpene har rustet eller råtnet. I framtiden fryktes det 
alvorlige hendelser som følge av stolpeknekk. Høye kostnader til reparasjon av kabler kan også 
medføre mørklagte områder. I tillegg er det et pålegg fra NVE om flytting av alle styringer ut av 
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nettstasjoner innen 2019. Kostnadene til dette er stipulert til cirka 15 mill kr Deler av dette er lagt inn 
i slutten av økonomiplanperioden. Nye anlegg monteres med styringsmodul og LED armatur. 
 
Parker og byrom 

Budsjettet på park går til drift og vedlikehold av parker og offentlige områder som renhold i form av 

tømming av søppeldunker og plukking av søppel, stell av busker og trær, plenklipping, dyrking og 

utplanting av sommerblomster, drift av bassenger, stier og gangveier i parker og parkmøbler i det 

offentlige rom. Arbeidsmengden er økende som følge av nye ferdigstilte anlegg som skal driftes. 

Parkmøblene i byen blir eldre og krever utskifting. Avdelingen har ansvaret for kontroll av skole- og 

barnehagers uteareal samt 150 kommunale lekeplasser. Generelt sett er byens lekeplasser i dårlig 

forfatning. Avdelingen er sentral i forbindelse med diverse arrangement som Parkenfestivalen og 

tiltak i forbindelse med by-jubileet. 

Vann og avløp 

Det er fortsatt stor aktivitet i sentrum med tanke på utskifting av V/A anlegg som en følge av 

utbygging av fjernvarmeanlegget. 

Drikkevannskvaliteten og sikkerheten i vannforsyningen er god. Rensekrav til avløpshåndtering er 

strenge. På noen anlegg er det en utfordring å tilfredsstille disse kravene. 

Bygging av nye anlegg har medført en betydelig økning av driftsutgifter etter hvert som disse blir tatt 

i bruk. Lav utskiftingstakt på ledningsnettet har også medført økte drift og vedlikeholdsutgifter. 

Innenfor enkelte områder av kommunen anslås vanntapet til opp mot 40 % på grunn av delvis 

ødelagte rør. I 2016 ferdigstilles vannforsyningen til Skaug, noe som medfører en betydelig utvidelse 

av forsyningsområdet. 

Spesielt innenfor avløpssektoren har driftsutgiftene økt betraktelig ved at nye renseanlegg og 

pumpestasjoner er tatt i bruk. Service og vedlikehold av maskiner samt utgifter til strøm og transport 

og deponering av slam har økt kraftig de siste årene. I tillegg kommer strenge krav fra fylkesmann og 

overordnet myndighet i forhold til dokumentasjon om overholdelse av rensekrav. 

Vann- og avløpssektoren påvirkes også med en kritisk lav bemanning noe som i perioder sliter sterkt 

på mannskapene. Utfordringene framover ligger i å kunne imøtekomme krav til sikkerhet og et stadig 

økende krav til servicenivå hos abonnentene.  

Vann og avløpsgebyrene har ikke vært økt de siste årene, men det vil nå være behov for å øke 

gebyrene i økonomiplanperioden. Se tabell. 

Vann 

Beskrivelse 2015 2016 2017 2018 2019 

Driftsutgifter 38 373 39 010 40 358 41 759 43 182 

Indirekte kostnader 2 085 2 168 2 255 2 345 2 439 

Kapitalkostnader 39 363 41 404 43 234 44 991 46 437 

Avgiftsgrunnlag 79 821 82 582 85 847 89 095 92 058 

Inntekter vann -76 336 -75 806 -75 734 -80 671 -83 914 

Diff. avgiftsgrunnlag vs inntekter 3 485 6 776 10 113 8 424 8 144 

Avsetning/bruk av fond -3 485 -6 776 -10 113 -8 424 -8 144 
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Akkumulert fond 33 530 26 754 16 641 8 217 73 

Avgiftsøkning i perioden 0,0 % 0,0 % 0,0 % 5,0 % 5,0 % 

Tabell 5.7.3. Avgiftsgrunnlag vann. Tall i 1000 kr. 
 

Avløp 

Beskrivelse 2015 2016 2017 2018 2019 

Driftsutgifter 35 012 36 063 37 148 38 266 39 421 

Indirekte kostnader 1 979 2 058 2 140 2 226 2 315 

Kapitalkostnader 27 057 27 406 30 358 33 464 36 707 

Avgiftsgrunnlag 64 048 65 527 69 646 73 956 78 443 

Inntekter avløp -59 471 -62 457 -68 445 -73 650 -78 440 

Diff. avgiftsgrunnlag vs inntekter 4 577 3 070 1 201 306 3 

Avsetning/bruk av fond -4 577 -3 018 -1 186 -303 -3 

Akkumulert fond 4 509 1 491 305 2 0 

Avgiftsøkning i perioden 0,0 % 6,0 % 12,0 % 8,0 % 7,0 % 

Tabell 5.7.4. Avgiftsgrunnlag avløp. Tall i 1000 kr. 

 

Bodø kommune benytter Momentum selvkost As til beregning av sine selvkosttjenester. Dette for å 

få en objektiv og ekstern vurdering av beregningene. Sektoren har de siste år gått med overskudd, 

som er satt av på bundet driftsfond. Etter flere år med uendrede gebyrer må det nå tas høyde for en 

økning av gebyrene i perioden. Spesielt gjelder dette innenfor avløpssektoren. Årsaken ligger i økte 

driftsutgifter som følge av nye tekniske anlegg, samt høy investeringstakt de senere år og fremover. 

Låneporteføljen til hhv vann og avløp er pt. 773 mill kr og 470 mill kr. Kalkylerenten for beregning av 

avgiftsgrunnlaget er i henhold til retningslinjene, og satt lik 5-årig swap-rente, med et tillegg på 0,5 

%. For 2015 er renten satt til 1,74 %, gjeldende for september 2015. Usikkerheten fremover vil være 

utviklingen i rentemarkedet. Generelt kan det nevnes at en økning i renten på 1 %, vil gi seg et utslag 

i avgiftene på cirka 6 %. 

Renovasjon 

Beskrivelse 2015 2016 2017 2018 2019 

Driftsutgifter 1 017 1 033 1 036 1 039 1 087 

Kapitalkostnader 183 167 164 161 113 

Sum avgiftsgrunnlag 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 

Inntekter kommunalt påslag renovasjon -1 200 -1 200 -1 200 -1 200 -1 200 

Diff. Avgiftsgrunnlag vs inntekter 0 0 0 0 0 

Avsetning/bruk av fond 0 0 0 0 0 

Akkumulert fond 2 713 2 713 2 713 2 713 2 713 

Avgiftsøkning i perioden 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Tabell 5.7.5. Avgiftsgrunnlag renovasjon. Tall i 1000 kr. 

Beregningen viser inntekter fra det kommunale påslag på renovasjonsgebyret. Inntektene benyttes 
til dekning av kommunens kostnader forbundet med utøvelse av myndighet vedrørende 
husholdningsavfall, avskrivningskostnader og oppsamling av husholdningsavfall på avveie. Det 
foreslås ingen økning i det kommunale påslaget. 

Teknisk avdeling Rådmannens forslag til økonomiplan 2016-2019 

  B 2016 B 2017 B 2018 B 2019 
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Opprinnelig vedtatt budsjett 2015                  80 072                   80 072                   80 072                   80 072  

Lønns- og pensjonsendring 2015                    3 189                     3 189                     3 189                     3 189  

Tiltak ØP 2015-2018                  -3 268                   -3 131                   -2 992                   -2 992  

Øvrige endringer                -12 288                 -12 288                 -12 288                 -12 288  

Basisbudsjett 2016                  67 705                   67 842                   67 981                   67 981  

Endring i egenbetalinger                  -1 000                   -1 000                   -1 000                   -1 000  

Nye driftstiltak 2016-2019                  17 439                     5 439                     5 439                     5 439  

Innsparing/effektivisering                           -                     -1 500                   -3 000                     3 651  

Prisstigning                      -940                       -940                       -940                       -940  

Driftsrammer 2016-2019                  83 204                   69 841                   68 480                   75 131 

Tabell 5.7.6. Avdelingens driftsrammer 2016-2019. Tall i 1000 kr. 

Endringer på linjen «Nye driftstiltak 2016-2019» knytter seg til retakseringskostnader for Bodø 
kommune tilknyttet oppdatering av matrikkel for Eiendomsskatt. Øvrige endringer består av mva- 
inntekter som tilfaller avdelingen. 

5.8 Kommunens fellesområde 

5.8.1 Kommunens felles inntekter 
Kommunens felles inntekter  Regnskap 

2014 
  Budsjett 

2015 
  Budsjett 

2016 
  Budsjett 

2017 
  Budsjett 

2018 
  Budsjett 

2019 

Skatteinntekter -1 164 486 -1 227 726 -1 306 610 -1 328 823 -1 351 413 -1 374 387 

Rammetilskudd -1 149 034 -1 140 451 -1 191 353 -1 188 635 -1 196 826 -1 204 164 

Eiendomsskatt -96 422 -107 100 -145 600 -178 600 -179 600 -180 600 

Renteinntekter inkl formidlingslån -22 450 -25 706 -15 638 -13 920 -15 494 -21 366 

Aksjeutbytte -42 335 -38 700 -35 900 -35 900 -35 900 -35 900 

Rentekompensasjon -18 600 -17 933 -17 555 -17 064 -16 807 -17 745 

Momskompensasjon -72 632 -79 420 -4 148 -4 148 -4 148 -4 148 

Motpost avskrivning -148 088 -136 149 -136 240 -136 240 -136 240 -136 240 

Kvotekraft -22 415 -29 250 -27 000 -27 000 -27 000 -27 000 

Kommunale avgifter -4 503 -4 500 -4 600 -4 600 -4 600 -4 600 

Bruk av disposisjonsfond -45 087 -16 972 0 0 0 0 

Interne overføringer -2 258 -2 214 -7 396 -7 852 -8 308 -8 808 

Gatelysavtale -3 804 -6 688 -3 871 -4 008 -4 147 -4 697 

Andre inntekter -1 272 -1 030 -1 080 -1 120 -1 170 -1 170 

Gevinst finansielle instrumenter -2 184 0 0 0 0 0 

Husleieinntekter 0 -550 -4 150 -4 150 -4 150 -4 150 

Flere mindre inntektsposter -421 -6 235 -2 925 -2 925 -2 925 -2 925 

Summ inntekter -2 795 993 -2 840 624 -2 904 066 -2 954 985 -2 988 728 -3 027 900 

Tabell 5.8.1 Tabellen viser kommunens sentral inntekter for perioden 2016 til 2019. Tall i 1000 kr. 

Kommunens felles inntekter består i all hovedsak av skatteinntekter og rammetilskudd. Disse 
inntekter kan kommune disponere fritt uten føring fra staten. Det overordnede formål med 
inntektssystemet er å gi kommunene like forutsetninger for å kunne gi et likeverdig tjenestetilbud til 
sine innbyggere. Ved fordeling av rammetilskuddet tas det hensyn til strukturelle likheter i 
kommunens kostnader (utgiftsutjevning) og ulikheter i skatteinntektene (inntektsutjevning). 
Inntektssystemet inneholder i tillegg tilskudd som er begrunnet ut fra regionalpolitiske målsetninger. 
Det gis også skjønnstilskudd til kommunene etter søknad, for å korrigere for forhold som ikke 
ivaretas godt nok i inntektssystemet for øvrig. 
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1. Skatteinntekter 

Skatt på inntekt og formue P 2015 B 2016 B 2017 B 2018 B 2019 

Nasjonalt skatteanslag 134 830 000 144 800 000 147 696 000 150 649 920 153 662 918 

Endring   7,4 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 

            

Lokalt skatteanslag 1 215 791 1 306 610 1 328 823 1 351 413 1 374 387 

Endring   7,5 % 1,7 % 1,7 % 1,7 % 

Tabell 5.8.2. Skatteberegning 2016-19. Tall i 1000 kr. 

 
Det er budsjettert med en skatteinngang i Bodø for 2016 fra formues- og inntektsskatten på 
1 306,6 mill kr. I dette anslaget er det tatt utgangspunkt i at skatteinngangen blir på  
1 215,8 mill kr i 2015, tilsvarende en skattevekst på 7,4 % sammenlignet med året før (2015).  
 
I perioden 2008 til 2015 har skatt per innbygger i prosent av landsgjennomsnittet variert fra 88,6 
til 93,2 %. Per september 2015 er skatt per innbygger på hele 94,7 %. Rådmannen forutsetter at 
skatteinntekter per innbygger i Bodø i 2016 blir på omtrent samme nivå som gjennomsnittet for 
årene 2012-2015, det vil si 92,9 % av landsgjennomsnittet. Som en følge av dette blir nominell 
skattevekst i 2016 på 7,5 % i Bodø. Skatteveksten for landet er anslått til 7,4 %. 
 
Det er forutsatt en skattevekst i Bodø på 1,7 % i 2017, 1,7 % i 2018 og 1,7 % i 2019. Skatt per 
innbygger antas å ligge på samme nivå med 91,5-92,5 % i hele perioden. 
 
Andre forhold som har innvirkning på det lokale skatteanslaget: 

 Arbeidsledigheten er fortsatt svært lav med 2,1 % i Bodø ved utgangen av september. Landet 
har 2,9 % arbeidsledighet (NAV) og Nordland fylke 2,6 %. 

 Skattøre blir økt fra 11,25 % i 2015 til 11,8 % i 2016. 

 Innslagspunktet for formuesskatten har økt med 20 % fra kr 1 200 000,- til kr 1 400 000,-.  
 
Rådmannen vil presisere at det er usikkerhet knyttet til skatteanslaget. Konjunktursituasjon, 
befolkningsvekst, arbeidsmarkedet og størrelser på skattøren er faktorer som alle har betydning for 
kommunens skatteinntekter. 
 
2. Statlige rammeoverføringer 
Det samlede rammetilskuddet til kommunene består av innbyggertilskudd, utgiftsutjevning, 
distriktstilskudd Sør-Norge, Nord-Norge og Namdalstilskudd, småkommunetilskudd, skjønnstilskudd, 
inndelingstilskudd, hovedstatstilskudd og veksttilskudd. I 2016 er samlet rammetilskudd til 
kommunene på 124,1 mrd kr.  

Omfordelingen som følge av utgifts- og inntektsutjevning gjøres i innbyggertilskuddet. 
Inntektsutjevningen for kommunene omfatter inntekts- og formuesskatt fra personlige skatteytere 
og naturressursskatt fra kraftforetak. Kommuner med skatteinntekter under landsgjennomsnittet blir 
kompensert for 60 % av differansen mellom egen skatteinngang og landsgjennomsnittet. Kommuner 
med skatteinngang over landsgjennomsnittet blir trukket for 60 % av differansen mellom egen 
skatteinngang og landsgjennomsnittet. Kommuner med skatteinntekter under 90 % av 
landsgjennomsnittet blir i tillegg kompensert for 35 % av differansen mellom egen skatteinntekt og 
90 % av landsgjennomsnittet. Finansieringen av tilleggskompensasjonen skjer ved at hver kommune 
blir trukket med et likt beløp per innbygger. 
 
Skatteutjevningen for hver kommune blir beregnet fortløpende 10 ganger i året etter hvert som 
skatteinngangen er kjent, og trekk eller tillegg i skatteutjevningen blir avregnet mot kommunens 



Rådmannens forslag 2016-2019 

 

71 
 

utbetaling av rammetilskudd. Endelig fordeling av rammetilskuddet til kommunene vil ikke være 
kjent før i februar 2017, når endelige skattetall for 2016 er kjent. 

Netto rammetilskudd for Bodø med utgiftsutjevning, overgangsordninger, tilskudd og 
inntektsutjevningen anslås å bli kr 1 191,3 mill kr i 2016. Tabellen under viser hvordan dette 
framkommer i perioden: 

Rammetilskudd B 2015 B 2016 B 2017 B 2018 B 2019 

Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) 1 119 870 1 140 920 1 143 915 1 144 002 1 144 404 

Utgiftsutjevning -161 233 -143 208 -143 347 -140 200 -138 524 

INGAR (fra 2009) -3 166 -2 884 -3 000 -3 000 -3 000 

Saker særskilt fordelt 4 947 7 737 7 737 7 737 7 737 

Nord-Norge-tilskudd 81 807 84 762 86 075 87 058 88 058 

Inndelingstilskudd  13 590 13 957 13 957 13 957 13 957 

Ordinært skjønn 42 709 40 297 40 297 40 297 40 297 

-Herav gradvis bortfall av dif.arbeidsgiveravg. 34 650 34 650 34 650 34 650 34 650 

Kompensasjon Samhandlingsreformen 0 0 0 0 0 

Endringer saldert budsjett 2014/2015 -1 478 0 0 0 0 

Sysselsettingsmidler engangseffekt 2016 0 4 849 0 0 0 

Fulleffekt samling kemner 0 0 -5 452 -5 452 -5 452 

RNB 2012-2015,samt Dok8:135 S(2014-15) 9 812 0 0 0 0 

"Bykletrekket" (anslag) 0 0 0 0 0 

Netto inntektsutjevning 39 120 44 923 48 452 52 427 56 687 

Sum rammetilskudd 1 145 978 1 191 353 1 188 635 1 196 826 1 204 164 

Tabell 5.8.3 Beregning av rammetilskudd 2016-19. Tall i 1000 kr. 

Rådmannen har lagt inn engangseffekten regjeringen la fram for sysselsettingstiltak offentlig bygg med 4,8 mill 
kr i 2016, samt beregnet full effekt av sentraliseringen av skatteoppkreverfunksjonen fra og med 2017. 

 

3. Eiendomsskatt  
Det ble i PS 14/180 vedtatt at ransonene skulle inkluderes i eiendomsskatten etter retaksering. Etter 
anbefalinger fra KS eiendomsskatteforum må hele kommunen takseres samtidig. Dette har sin 
bakgrunn i en ivaretakelse av likhetsprinsippet.  

For 2016 innebærer det at det må benyttes taksering, slik at vedtaket fra 2014 først kan få effekt fra 
2017. Det er forventet at denne takseringen vil koste rundt 15 mill kr inkludert moms, 12 mill kr eks 
moms avhengig om det gjøres i egenregi eller ikke (kommunen vil uansett fra refundert moms ved 
bruk av eksterne). 

Rådmannen forslår derfor følgende endringer i eiendomsskatten for 2016: 

 10 % kontorjustering 

 Endre promillesatsen primært fra 3,9 til 4,9 (sekundært fra 3,9 til 5,9) 

 Uendret bunnfradrag 

I denne økonomiplan foreslår rådmannen at promillesatsen settes ned til 3,9 i 2017 ettersom 
verdigrunnlagene etter takseringen vil øke så mye at eiendomsskatten samlet øker til rundt 178,6 
mill kr. Dette har videre sammenheng med at dersom Rådmannens forslag godkjennes vil Bodø 
kommune gå inn i 2016 med krav om kostnadsbesparelser på 102 mill kr. Tiltaksprogrammet trenger 
ytterligere forankring i Rådmannens organisasjon. Slik vil nødvendig eierskap sikres som igjen vil øke 
sannsynligheten for å lykkes under implementeringen. Rådmannen ønsker således å beholde et visst 
armslag når det gjelder eiendomsskatt og promille økning ut fra utfallet av disse tiltakene. 

Etter nærmere vurdering foreslår rådmannen følgende endring av eiendomsskatt: 
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Eiendomsskatt R 2014 B 2015 B 2016 B 2017 B 2018 B 2019 

Basis 2015   107 100 107 100 107 100 107 100 107 100 

Nybygg     1 000 2 000 3 000 4 000 

Kontorjustering 10 %     9 500 9 500 9 500 9 500 

Økning 1 promille     28 000 0 0 0 

Nytakstering inkl randsone     0 60 000 60 000 60 000 

Sum 95 400 107 100 145 600 178 600 179 600 180 600 

Tabell 5.8.4. Eiendomsskatt 2016-19. Tall i 1000 kr. 

4. Renteinntekter inkludert formidlingslån. 
Renteinntekter er budsjettert med lavere beløp enn i 2015 på grunn av lavere rentebane og lavere 
likviditet.  Renteinntektene på formidlingslån går også noe ned som følge av lavere rentesatser på 
startlånene. 

5. Aksjeutbytte  
Det er i økonomiplanperioden budsjettert med en samlet inntekt på 35,9 mill kr, dette er ned med 
2,8 mill kr fra 2015. Det forventes aksjeutbytte fra Bodø Energi, SKS og Saltens Bilruter. 

6. Rentekompensasjon  
Kommunen mottar rentekompensasjon på en del investeringer. Disse kompensasjonene fordeler seg 
på en del helse og omsorgsbygg, skoler og kirkeinvesteringer. 
 
Rentekompensasjon B 2015 B 2016 B 2017 B 2018 B 2019 

Utgifter reform 97 -2 527 -2 479 -1 429 0 0 

Kompensasjonstilskudd -11 968 -11 808 -12 191 -13 064 -13 832 

Statlig skolesatsning -3 438 -3 268 -3 444 -3 743 -3 913 

Sum rentekompensasjon -17 933 -17 555 -17 064 -16 807 -17 745 

Tabell 5.8.5. Forventet rentekompensasjon i perioden 2016-19. Tall i 1000 kr. 

Fra og med 2014 ligger rentekompensasjon på Hunstad kirke inkludert i tallene. Videre vil 
rentekompensasjon i forhold til reform 97 bli borte fra 2018. 

7. Momskompensasjon  
Det bokføres nå kun kompensasjon for driftsutgiftene i driftsregnskapet, investeringsmoms bokføres 
direkte til investeringsregnskap. Tidligere har momskompensasjonen blitt lagt på kommunes 
fellesområde, men i kommende økonomiplanperiode er denne flyttet til områdene som genererer 
momsrefusjon. Dette vil ikke påvirke kommunens nettobudsjett, men ansvarliggjøre linjen også i 
forhold til korrekt momshåndtering. 
 
8. Motpost avskrivning 
Kommunen fører alle avskrivningene på art 15900 på de ulike funksjonene på kommunens 
fellesområde. Motposten ligger på art 19900. Avskrivningene skal balansere, jfr vedlegg 6 
Økonomiske oversikter – drift. 
 
9. Kvotekraft 
Som følge av lavere strømpriser har rådmannen valgt å redusere salgsinntekten kommunen mottar 
på kvotekraften, fra 29 mill kr til 27 mill kr. 
 
10. Kommunale avgifter  
Kommunen krever inn inntektene i forbindelse med feiing. Det er anslått at feieinntektene blir på 4,6 
mill kr i 2016. Det er lagt inn en økning i henhold til prislisten på rundt 2,6 % til neste år. 

11. Bruk av disposisjonsfond  
Det er ikke lagt opp til bruk av disposisjonsfond i økonomiplanperioden. 
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12. Interne overføringer 
Dette er overføringer fra Flyktningkontoret på 3,1 mill kr i 2016 stigende til 4,5 mill kr i 2019 som skal 
dekke økte lånekostnader som følge av investeringer i flyktningeboliger. I tillegg ligger det en 
overføring fra VA sektoren på 4,2 mill kr. 

13. Gatelysavtale 
Tidligere lå hele denne avtalen inne som en inntektsside på kommunens fellesområde. Det er nå gjort 
en ny vurdering av avtalen, og konklusjonen er at deler av denne inntekten må føres i 
investeringsregnskapet. Dette medfører at 2,9 mill kr er flyttet fra driften over til 
investeringsbudsjettet. 

14. Andre inntekter  
De ansatte betaler en sum hver måned som går til OU midler. Dette føres som en inntekt i 
årsavslutningen. Det er for 2016 lagt inn en liten økning på kr 50 000 sammenlignet med 2015. 

15. Gevinst finansielle instrumenter 
Det budsjetteres ikke med gevinster. Denne posten kommer kun fram i regnskapet.  

16. Husleieinntekter  
Dette gjelder i hovedsak framleie av blålyssentralen (3,9 mill kr) på den nye brannstasjonen, der 
kommunen vil få inn leieinntekter fra nød sentralene til brann, politiet og sykehuset (AMK-sentralen). 
0,25 mill kr tilhører tidligere Eiendomskontoret og må sees i sammenheng med punkt 17. under. 

17. Flere mindre inntektsposter  
Hovedsakelig utgjør denne samleposten en del festeavgifter som stammer fra gamle 
Eiendomskontoret. Mulig dette skal overføres Bodø Kommunale eiendommer KF, summene her 
utgjør 2,675 mill kr. Må vurderes i 1. tertial 2016. I tillegg ligger det 0,1 mill kr i forbindelse med Jan 
Mayen skatt og 0,15 mill kr vedrørende konsesjonsavgift. 

 

5.8.2 Kommunens felles utgifter 
Kommunens felles utgifter   Regnskap 

2014 
  Budsjett 

2015 
  Budsjett 

2016 
  Budsjett 

2017 
  Budsjett 

2018 
  Budsjett 

2019 

Låneavdrag 195 324 195 611 195 875 212 221 246 961 284 256 

Renteutgifter 116 829 126 108 113 042 116 779 111 070 136 553 

Lønnsavsetning 0 40 000 65 700 45 000 70 000 50 000 

AFP 15 245 16 650 16 650 16 650 16 650 16 650 

Forsikringer 5 674 5 800 6 000 6 000 6 000 6 000 

Avskrivinger 143 233 131 169 131 169 131 169 131 169 131 169 

Kapitalkostnader -92 884 -94 235 -90 537 -90 537 -90 537 -90 537 

Kontingent KS 4 777 4 971 5 177 5 177 5 177 5 177 

Overføringer til investeringer 1 500 1 500 4 682 6 041 6 041 6 041 

Kirkelig fellesråd 26 722 26 924 28 048 28 048 28 048 28 048 

Overføringer til KF'ene 21 005 123 845 132 840 127 991 127 991 127 991 

Tilskudd/overføring IKS 46 949 49 820 53 224 53 224 53 224 53 224 

Skatt kvotekraft 360 5 880 5 320 5 320 5 320 5 320 

Husleie Brannstasjon 3 382 12 374 23 427 23 189 23 189 23 189 

Kjøp av konsulenttjenester 650 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 

Vekst reallønn 0 0 0 86 267 69 503 36 894 

Disposisjopnsfond 2 530 195 6 000 6 000 6 000 6 000 

Innsparinger 0 0 -20 000 -20 000 -20 000 -20 000 
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Samlepost utgifter -8 622 -26 377 7 606 10 606 10 606 10 606 

Summ inntekter 482 675 623 236 687 223 772 145 809 412 819 581 

 Tabell 5.8.6. Tabellen viser kommunens sentral utgifter for perioden 2016 til 2019. Tall i 1000 kr. 

 
1. Låneavdrag 
Basert på investeringsforslaget i Rådmannens forslag 2016-2019 vil budsjetterte avdrag øke fra 195,8 
mill kr i 2016 til 284,2 mill kr i 2019.  
 
2. Renteutgifter 
Basert på rentebanen skissert i kapittel 3.3 og med forventet låneopptak som omtalt i kapittel 6.3 vil 
kommunens renteutgifter på låneporteføljen stige fra 109,2 mill kr i 2016 til 126,5 mill kr i 2019. Det 
må poengteres at rentebanen som er lagt inn er meget lav, og at det derfor er større sannsynlighet 
for en nedside enn en oppside i budsjettet. 
 
3. Lønnsavsetning 
Det er lagt inn i økonomiplanen en lønnsavsetning på 65 mill kr i 2016 + 0,7 mill kr for oppgjør i 2015 
som ikke blir fordelt før budsjettet skal behandles politisk. Lønnsavsetningen justeres ned i 2017 til 
45 mill kr, videre 70 mill kr i 2018 og 50 mill kr i 2019. Årsakene til variasjonen i beløpene har 
sammenheng med når det er hovedoppgjør og når det er mellomoppgjør. 
 
4. AFP 
Det er lagt inn 16,6 mill kr til AFP i 2016, dette er det samme som for 2015. Tall hittil i år tyder på at 
AFP kostnaden vil bli på 16,3 mill kr i 2015.  
 
5. Forsikringer 
Det er lagt opp til en økning i forsikringene i 2016 på 0,2 mill kr. Dette er i hovedsak 
personalforsikringer. 
 
6. Avskrivninger 
Alle avskrivningene ligger på kommunens fellesområde, og det forventes ingen endringer på denne 
posten for 2016. 
 
7. Kapitalkostnader 
Kapitalkostnadene føres i dag på VA-sektoren og boligkontoret. Motposten ligger som vist på 
kommunens fellesområde. Det er endringer på VA-sektoren som er årsaken til nedjusteringen fra 
2015 til 2016. 
 
8. Kontingent KS 
Det er lagt inn en økning i kontingenten til KS som følge av prisjustering. 
 
9. Overføringer til investeringer 
Overføringene er delt på 2 formål: egenkapitaltilskudd til Bodø kommunale pensjonskasse (BKP) 1,5 
mill kr og lån til Bodø kommunale boligstiftelse (BKBS) 4,6 mill kr. Lån til BKBS er det ikke lov å 
finansiere med lånemidler og midlene må overføres fra drift. På grunn av kommunens krevende 
økonomiske situasjon foreslås det ikke overføring av egenkapital til BKP i 2016.  
 
10. Kirkelig fellesråd 
Bodø kirkelige fellesråd får i 2016 et tilskudd på 28 mill kr. Det er da lagt inn en økning på 0,455 mill 
kr til en halv stilling i Innstranden menighet, kompensert tariffoppgjør 2015 og AFP. Tilskuddet er 
korrigert for pensjonssats og prisjustert med 2,7 %. 
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11. Overføringer til KF’ene 
Det ligger inne her tilskudd/overføringer til Bodø Havn KF (3,9 mill kr), Bodø Spektrum KF (4,8 mill kr), 
Bodø Kulturhus KF (17,5 mill kr) og Bodø Kommunale Eiendommer KF (105,7 mill). Det er i tillegg lagt 
inn kr 4,8 mill kr til Bodø Kommunale Eiendommer KF i 2016 til sysselsettingstiltak i henhold til 
statsbudsjettet 2016, slik at samlet overføring blir på 110,5 mill kr. 
 
12. Tilskudd/overføringer IKS 
Kommunen har mottatt utkast fra Salten Brann IKS vedrørende budsjett 2016. Selskapet har bedt om 
en økning på 2,3 mill kr fra 2015 til 2016, totalt 46,4 mill kr. Det ligger også i denne posten et tilskudd 
på 1,9 mill kr til Helse- og Miljøtilsyn Salten IKS, en økning på rundt 0,1 mill kr. Til slutt ligger det også 
tilskudd/overføring til Salten kommunerevisjon IKS på 2,4 mill kr, en økning på kr 72 000,-. 
 
13. Skatt kvotekraft 
Kommunen betaler skatt av inntekter fra salg av kvotekraft, mens konsesjonskraft og bruk av 
kvotekraft for egen bruk er skattefri. Inntekter fra salg av kvotekraft er blitt betydelig lavere på grunn 
av lavere strømpriser. Skatt av salget blir derfor også lavere. 
 
14. Husleie Brannstasjon  
Kommunen har bygd brannstasjon og nødlyssentralen som et OPS prosjekt (offentlig-
privatsamarbeid). Dette betyr at andre enn kommunen står for finansiering av prosjekter, mens 
kommunen leie bygget tilbake.  
 
15. Kjøp av konsulenttjenester 
På kommunens fellesområde ligger det en post på 3 mill kr tenkt benyttet til utredningsoppgaver 
rundt investeringsprosjekter som er i prosjekteringsfasen og ikke har bevilgninger.  
 
16. Reallønn økninger 
For perioden 2017-2019 settes det av midler til å imøtekomme reallønnsveksten som ikke er 
budsjettert inn. Rådmannen ser at inntektssiden i perioden 2017-2019 er lagt inn en del høyere. 
 
17. Disposisjonsfond 
Rådmannen har satt av 6 mill kr til disposisjonsfond for 2016. Disse midlene er ikke disponert til noe 
formål, og kan fritt benyttes. 
 
19. Innsparinger 
I rådmannens forslag er det lagt inn følgende tiltak som skal gi effektivisering på 20 mill kr: 

 Seniorordning: Det ble fattet vedtak i saken i organisasjonsutvalget 1.6.2015. Der ble det 
besluttet at rådmannen skal utarbeide en personalpolitikk som skal bidra til å utvikle og 
beholde de ansatte uavhengig av livsfase og sikre at kommunen når sine mål. I saken er 
seniorordningen stipulert til å gi en gevinst på rundt 3 mill kr. Saken skal fremmes politisk 
første halvår 2016, og det er usikkert hvor stor gevinst vi får av seniortiltak. 

 Velferdspermisjoner: Nytt permisjonsreglement ble vedtatt i 2014, det ligger innsparing som 
følge av dette reglementet. Innsparingen ligger eventuelt i praktiseringen av nytt reglement. 

 Telefongodtgjørelse: Det settes i gang en prosess første halvår som ser på kommunene 
godtgjørelsesreglement. Det settes ned en arbeidsgruppe fra HR, IKT og ØF som arbeider 
med gjennomgang av nåværende ordning og forslag til nytt reglement, foreslått innsparing 
1,7 mill kr. 

 Ny IKT driftsavtale: Det tegnes ny driftsavtale på IKT, denne implementeres våren 2016, 
forventet innsparing 2 mill kr. 

 Innkjøpseffektivisering: en strengere praktisering av innkjøpsording i kommunen vil gi 
ytterligere 2,5 mill kr i besparelse. Det er hittil spart inn 5 mill kr.  
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 Besparelse som følge av IKT investeringer: kommunen har investert i IKT teknologi og det 
forventes effektueringsgevinst for dette område på mellom 5 og 10 mill kr. 

Rådmannen vil fortløpende vurdere ovennevnte tiltakene og komme med eventuelle endringer i 
løpet av tertialrapportering. 

 
18. Samlepost utgifter 
Dette er utgifter som lisensavtaler 4,1 mill kr, overføring til Tusenhjemmet (dekning renter/avdrag) 
1,7 mill kr, avsetning til bundne fond (konsesjonsavgiften) 0,15 mill kr, overføring 
pasientskadeerstatning 1,5 mill kr, spesifisering mva utgift 4,1 mill kr, overføring til andre 4,7 mill kr, 
samt bruk av premiefond for 2016 på 3,3 mill kr. Det ligger også en reduksjon på 5 mill kr på innkjøp 
som vil bli budsjettregulert innen 1. tertial 2016 (tidligere krav som ikke er fordelt ut).  
 

5.8.3 Kommunens fellesområde 
Kommunens fellesområde       Rådmannens forslag til økonomiplan 2016-2019 

  Årsverk R 2014 B 2015 B 2016 B 2017 B 2018 B 2019 

Finansforvaltning 0,0 246 376 257 124 256 259 277 604 304 605 361 011 

Skatt og rammetilskudd 0,0 -2 497 570 -2 575 840 -2 661 218 -2 713 222 -2 744 746 -2 776 996 

Avtaler 0,0 104 920 114 235 129 323 129 023 129 023 129 023 

Avskrivninger 0,0 -97 738 -99 415 -95 608 -95 608 -95 608 -95 608 

Fellesområde 0,0 -69 305 86 508 154 401 219 363 227 410 174 251 

Sum netto rammer 0,0 -2 313 318 -2 217 388 -2 216 843 -2 182 839 -2 179 316 -2 208 319 

 Tabell 5.8.7. Økonomiplanforslag 2016-2019. Netto driftsrammer. Tall i 1000 kr. 

På kommunens fellesområde er det ingen ansatte, her ligger kun felles inntekter og utgifter, slik som 
skatt- og rammetilskuddet kommunen mottar fra Staten og renter/avdrag på kommunens 
låneportefølje. 
 
Kommunens fellesområde Rådmannens forslag til økonomiplan 2016-2019 

  B 2016 B 2017 B 2018 B 2019 

Opprinnelig vedtatt budsjett 2015        -2 217 388         -2 217 388         -2 217 388         -2 217 388  

Lønns- og pensjonsendring 2015              -12 953               -12 953               -12 953               -12 953  

Tiltak ØP 2015-2018                26 543                 28 218                 25 810                 25 810  

Øvrige endringer                39 143                 31 143                 31 143                 31 143  

Basisbudsjett 2016        -2 164 655         -2 170 980         -2 173 388         -2 173 388  

Endring i egenbetalinger                    -100                     -100                     -100                     -100  

Nye driftstiltak 2016-2019              -31 555                   7 274                 13 206               -15 797  

Innsparing/effektivisering              -21 500               -20 000               -20 000               -20 000  

Prisstigning                     967                      967                      967                      967  

Driftsrammer 2016-2019        -2 216 843         -2 182 839         -2 179 315         -2 208 319  

 Tabell 5.8.8. Avdelingens driftsrammer 2016-2019. Tall i 1000 kr. 

Det er tatt utgangspunkt i opprinnelig budsjett 2015. Dette er deretter korrigert for en lønnspost som 
kun gjaldt for 2015 (lokale forhandlinger kapittel 4) 12,9 mill kr. Videre er det i økonomiplanen 2015-
2018 lagt inn endringer som påvirker de påfølgende årene. Under øvrige endringer ligger en 
tilbakeføring av husleie Tverlandet skole (OPS), siden dette nå vil komme inn under renter og avdrag 
som følge av investeringsplanen. I tillegg har rådmannen valgt å reversere en del effektiviseringskrav 
som ikke lar seg realisere. 
 



Rådmannens forslag 2016-2019 

 

77 
 

Basisbudsjettet er deretter korrigert på nye inntekter (feieinntekten) og prisstigning. De nye tiltakene 
er spesifisert i tabellen under. 
 
Nr Tiltak B 2016 B 2017 B 2018 B 2019 

  Kommunes fellesområde         

1 Eiendomsskatt -28 000 -60 000 -60 000 -61 000 

2 Ny beregning skatt og rammetilskudd -129 786 -149 281 -180 062 -210 374 

3 Ny beregning renteinntekt inkl formidlingslån 10 067 11 786 10 212 4 340 

4 Ny beregning rentekompensasjon 378 869 1 126 188 

5 Gatelysavtale, overført til investeringsregnskapet 2 950 2 950 2 950 2 400 

6 Interne overføringer, fra VA sektoren -5 226 -5 726 -6 226 -6 726 

7 Fjernet feilaktig post "tilfeldig internsalg" 200 200 200 200 

8 Flyttet Statstilskudd rus/psykiatri 3 110 3 110 3 110 3 110 

9 Korrigering mva ut på avdelingene 80 246 82 309 84 371 84 371 

10 Ny beregning renteutgifter -13 066 -9 329 -15 039 10 444 

11 Ny beregning avdrag 264 16 610 51 350 88 645 

12 Endringer tilskudd KF'er 8 825 3 976 3 976 3 976 

13 Endringer tilskudd kirke 455 455 455 455 

14 Endringer BKBP 3 797 3 656 3 656 3 656 

15 Lønnsavsetning 25 700 5 000 30 000 10 000 

16 Korrigert kapitalkostnader VA 3 865 3 865 3 865 3 865 

17 Ny beregning lisenser 779 779 779 779 

18 Ny beregning tilskudd Salten Brann IKS 2 320 2 320 2 320 2 320 

19 Bruk av fond, korrigering fra ØP 2015-18 -7 047 -395 -395 -395 

20 Flere mindre korrigeringer 1 175 415 -385 -385 

21 Innsparingstiltak -20 000 -20 000 -20 000 -20 000 

22 BKP egenkapitaltilskudd i 2016 -1 500 0 0 0 

23 Disposisjonsfond 6 000 6 000 6 000 6 000 

24 Reallønn økning 0 86 267 69 503 36 894 

25 Kvotekraft, redusert inntekt/skatt 1 440 1 440 1 440 1 440 

  Sum -53 055 -12 726 -6 794 -35 797 

 Tabell 5.8.9. Tiltak i perioden. Tall i 1000 kr. 

  
1. – 6. 
Disse punktene er beskrevet i kapittel 5.8.1. 
 
7. «Tilfeldig internsalg» 
Fjernet et inntektskrav på 0,2 mill kr som ikke har latt seg realisere de siste årene.  
 
8. Statstilskudd rus/psykiatri 
Statstilskuddet er overført til HO/OK avdelingen. 
 
9. Momskompensasjon 
Dette punktet er beskrevet i kapittel 5.8.1. 
 
10. – 14.  
Disse punktene er beskrevet i kapittel 5.8.2 
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15. Lønnsavsetning 
Dette punktene er beskrevet i kapittel 5.8.2 
 
16. Kapitalkostnader 
Jfr punkt 7 i kapittel 5.8.2. Kapitalkostnadene i VA-sektorene har blitt endret i henhold til 
økonomiplan 2015-18. Ny beregning gir endringer som vist i tabellen over. 
 
17. Lisenser 
Dette er økte Vismalisenser som følge av at ny moduler er innkjøpt, samt lisenser til nytt 
styringssystem. 
 
18. Salten Brann IKS 
 Bodø kommunens andel av kostnadene økt med 2,3 mill kr for 2016, jfr vedtatte budsjett fra Salten 
Brann IKS 
 
19. Bruk av fond 
Det var i økonomiplan 2015-2018 forutsatt bruk av fond, rådmannen har i årets økonomiplan fjernet 
denne bruken. 
 
20. Flere mindre korrigeringer 
Dette er mindre endringer i forsikringer, servicepensjon, ulykkesforsikring, trykkeutgifter, kurs, livs- 
og trossyn med mer. 
 
21.-24. 
Disse punktene er beskrevet i kapittel 5.8.2 
 
25. Kvotekraft 
Rådmannen har redusert inntektene med 2 mill kr, noe som også gir redusert skatteutgifter med 0,56 
mill kr. Netto redusert kvotekraft er 1,440 mill kr. 
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6. Investeringsplan 2016-2019 
Rådmannen legger opp til et investeringsprogram for årene 2016 – 2019 på et nivå rundt 250 mill kr 
pr år eksklusiv vann – og avløp samt Rådhusprosjektet. For 2016 er rammen satt til 240 mill kr og 
Rådmannen ber om at denne rammen også sees i sammenheng med eventuelle ikke 
selvfinansierende prosjekter for kommunale foretak. Dette innebærer at dersom KF relaterte 
prosjekter prioriteres bør det tas ut prosjekter innenfor kommunens portefølje med tilsvarende 
beløp. Rådmannen ønsker her å belyse kaiprosjektene «Terminalkai Sør» vs. «Torgkaia». 

 

6.1 Hovedtall investeringer 
Økonomiplan 2015 – 2018 med påfølgende prosjekter som har materialisert seg i løpet av 2015 har 
bygd seg opp til et investeringsnivå som ikke er bærekraftig for Bodø kommune på sikt. Rådmannen 
initierte således en prosess internt med det mål å få halvert investeringsrammen for 2016. I første 
omgang er dette i stor grad blitt løst ved å skyve på investeringer ut i tid. Investeringer i underkant av 
1 mrd årlig for Bodø kommune er ikke bærekraftig.  
 
Rådmannen vil komme tilbake i løpet av første halvår 2016 med forslag til hvordan nåværende 
investeringsplan vil kunne tas ned. På sikt er det en klar målsetting for Rådmannen å få årlige 
investeringer ≤ årlig avdrag. Dette vil bidra til større politisk økonomisk handlingsfrihet. Det vil si at 
eventuelle frie inntekter over Statsbudsjettet utover lønns – og priskompensasjon vil kunne gå til å 
finansiere nye satsinger og ikke til å dekke opp for økte kapitalkostnader. 
 
Med et foreslått investeringsnivå på 250 mill kr hvert år i perioden 2017-2019 vil reduksjon av 
kapitalkostnader utgjøre 0,1 mill kr, 8,5 mill kr og 55,5 mill kr i henholdsvis 2017, 2018 og 2019. 
Rådmannen oppfatter nødvendig å gjennomføre denne reduksjon for å sikre fortsatt forsvarlig 
økonomisk drift av Bodø kommune.  
 
I økonomiplan 2016 – 2019 anbefaler Rådmannen å iverksette byggingen av nytt Rådhuskvartal. 
Rådmannens anbefaling er basert på at prosjektet skal være selvfinansierende. Prosjektet «Nytt 
Rådhuskvartal» framlegges for politisk godkjenning under følgende forutsetninger: 

- Investeringsanalyse ut fra et 40 årsperspektiv 
- Investeringsramme 640 mill kr med låneopptak på 367 mill kr og avdragsfrihet 7 år 
- Egenkapital tilsvarende 150 mill kr med synergier/kostnadsreduksjoner i størrelsesorden 25 

mill kr 
Prosjektet vil da ha betalt seg tilbake i løpet av 13,4 år og gi en netto nåverdi tilsvarende 416 mill kr 
basert på en 4,5 % årlig diskonteringsrente. For ytterligere detaljer vises til egen sak. 
 
Rådmannen har også valgt å presentere problemstillinger rundt Tverlandet skole i en egen politisk 
sak. Prosjektet handler i hovedsak om kvalitetsforbedring og gir i liten grad kapasitetsøkning. 
Grunnskoleområdet i Bodø kommune står ovenfor investeringer i størrelsesorden opp mot 2 mrd kr i 
løpet av kommende 10-årsperiode. Dette handler i stor grad om kapasitetsøkning og således å bygge 
opp under vedtatte samfunnsplan med boligutvikling på Hunstad sør, i Bodøsjøen og 
sentrumsområdet. Realisering av Tverlandet skole med det omfang som angitt i PS 80/2015 vil 
minimere mulighetsområdet for øvrige skolerelaterte investeringer, men også investeringer innenfor 
øvrige tjenesteområder. Dette vil føre til at vedtatte samfunnsplan ikke er realistisk realiserbar. 
Rådmannen foreslår derfor å gjennomføre prosjektet Tverlandet skole i faser og skjøvet ut i tid. Dette 
vil også sikre gode læringsmiljø i byggeperioden for de elever som er berørt. 
 
Investeringsbudsjettet består av både frie inntektsfinansierte og avgiftsfinansierte investeringer. 
Investeringer innenfor vann og avløp (VA) er avgiftsfinansiert, mens startlån finansieres med 
innbetalte rente og avdrag fra brukere av startlån. Investeringstiltakene kan i hovedsak deles i to 
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typer investeringer – årlige bevilgninger og periodiske bevilgninger. 
 
Årlige bevilgninger/rulleringer er av en slik karakter at tiltakene kan ha pågått i flere år forutfor 
økonomiplanen og de kan være planlagt å pågå lenger enn økonomiplanperioden. 
 
Periodiske bevilgninger er prioriterte midler til bestemte formål. Investeringen har 
forhåndsbestemt plan for gjennomføring i en bestemt periode og vil normalt være avsluttet 
innenfor økonomiplanperioden, eller være påbegynt med en planlagt avslutning fram i tid.  
 
De fleste kommunale prosjekter faller under kategori periodiske bevilgninger. Det er tre prosjekter 
som tilhører kategorien årlige bevilgninger/rulleringer. Prosjektene er 9249 Rehabilitering av 
skolebygg, 9379 HMS tiltak i HO avdeling og 9730 Byteknikk (maskiner, biler). 
 
Investeringsbudsjett 2016 2017 2018 2019 Totalt 

Barn og unge 6 000 8 500 11 750 2 750 29 000 

Skoler 79 550 320 560 429 250 193 950 1 023 310 

Boliger 14 500 14 500 14 500 14 500 58 000 

Helse- og omsorg 38 600 51 400 42 371 401 400 533 771 

Veier og byutvikling 62 350 49 451 38 501 31 601 181 903 

Kultur og idrett 6 800 3 500 21 500 38 200 70 000 

Kirke 3 000 8 000 17 500 2 500 31 000 

Kommunens fellesområde 130 963 328 541 248 541 25 541 733 586 

VA 113 500 134 200 118 500 73 000 439 200 

Totalt 455 263 918 652 942 413 783 442 3 099 770 

 Tabell 6.1. Netto investeringsutgifter per område (Brutto investeringsutgifter fratrukket tilskudd, fond, 
salgsinntekter). 

Fra 2014 er momskompensasjon for investeringer i sin helhet innarbeidet i investeringsbudsjettet. I 
investeringsbudsjettet utgjør denne refusjonsinntekten for 2016 kr 75 mill kr, 2017 kr 160,3 mill kr, 
2018 kr 177,3 mill kr og for 2019 er det innarbeidet kr 150,4 mill kr. 
 
Hoved tabell investeringer: 

Investeringsbudsjett 2016 2017 2018 2019 

Sum investeringsinntekter -99 850 -120 349 -157 378 -249 999 

MVA investeringer -75 026 -160 292 -177 290 -150 440 

Sum brutto investeringsutgifter  558 081 1 043 110 1 099 900 883 000 

Startlån 104 682 104 541 104 541 104 541 

Avdragsutgifter startlån 34 852 37 478 41 812 196 812 

Netto finansbehov 522 739 904 488 911 585 783 914 

Finansiert slik:         

Bruk av Startlån -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 

Bruk av lån (til egne investeringer) -375 555 -752 319 -759 082 -626 961 

Mottatt avdrag på startlån -36 802 -40 428 -44 762 -49 212 

Bruk av disp. fond -5 700 -5 700 -1 700 -1 700 

Bruk av ubundne fond 0 0 0 0 

Overført fra drift -4 682 -6 041 -6 041 -6 041 
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Sum finansiering -522 739 -904 488 -911 585 -783 914 

Udekket/udisponert         

Overført fra drift 0,90 % 0,67 % 0,66 % 0,77 % 

Lånefinansiering (egne investeringer) 71,84 % 83,18 % 83,27 % 79,98 % 

 Tabell 6.2. Forenklet investeringstabell. Tall i 1000 kr. 

 
Finansieringen av investeringer skjer primært ved bruk av lån. Andre finansieringskilder er overføring 
fra drift og merverdiavgift på investeringer. Av totalt investeringsbudsjett for 2016 utgjør finansiering 
med lån 375,5 mill kr (71,6 prosent) og overføring fra drift med 4,67 mill kr (0,9 prosent). 
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Nr Prosjekt Mva Komp Skoler Total kalkyle Bevilget før 2016 2017 2018 2019 
 Drifts-  

konsekvenser  

  Ja/Nei                Mill kr  

1 9230 J Tverlandet skole         480 000                    -               50 000           190 000           190 000             50 000                          -    

2 9249 J Rehabilitering skolebygg           35 000           20 000               5 000               5 000               5 000               5 000                          -    

3 9249 N Rehabilitering skolebygg, bruk av tomteutbyggingsfond          -16 500            -8 500              -4 000              -4 000                      -                        -                            -    

4 Nytt J Uteareal Bankgata skole              4 500                    -                 4 500                      -                        -                        -                            -    

5 Nytt J Bankgata skole, auditorium              2 500                    -                 2 500                      -                        -                        -                            -    

6 Nytt J Trafikksikkerhetstiltak Saltvern skole                 600                    -                     600                      -                        -                        -                            -    

7 Nytt J Rehabilitering Alstad Ungdomsskole           30 000                    -               15 000             15 000                      -                        -                            -    

8 Nytt J Mørkvedbukta - byggetrinn 1         242 000                    -                 2 500             12 000           112 500           115 000                          -    

9 Nytt J Støver skole og Innstranda barnehage - byggetrinn 2                 450                    -                     450                      -                        -                        -                        0,10  

10 Nytt J Skolenes uteområder              6 000                    -                 1 000               1 500               1 750               1 750                      0,10  

11 Nytt J Aspåsen skole         201 000                    -                 1 000           100 000           100 000                      -                            -    

12 Nytt J Østbyen           40 500                    -                        -                     500             20 000             20 000                      0,20  

13 Nytt J Bodøsjøen skole - byggetrinn 3         200 000                    -                        -                        -                        -                 1 000                          -    

14 Nytt J Trafikksikkerhetstiltak Saltstraumen                 560                    -                        -                     560                      -                        -                            -    

15 Nytt J Infrastruktur IKT              1 000                    -                 1 000                      -                        -                        -                            -    

16 Nytt N Vatnlia leirskole           10 200                    -                        -                        -                        -                 1 200                          -    

      Sum tiltak skoler      1 237 810           11 500             79 550           320 560           429 250           193 950                      0,40  

                      

    Mva Komp Barn og unge Total kalkyle Bevilget før 2016 2017 2018 2019 
Drifts-  

konsekvenser 

    Ja/Nei                 

17 Nytt J Oppgradering av VVS anlegg - skoler/barnehager           40 000                    -                 5 000               7 000             10 000                      -                            -    

18   J Barnehagenes uteområder              6 000                    -                 1 000               1 500               1 750               1 750                        0,1  

19 Nytt J Løding barnehage              5 000                    -                        -                        -                        -                 1 000                          -    

      Sum tiltak Barn og unge           51 000                    -                 6 000               8 500             11 750               2 750                        0,1  
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    Mva Komp Boliger Total kalkyle Bevilget før 2016 2017 2018 2019 
Drifts-  

konsekvenser 

    Ja/Nei                           -            

20 Nytt N Flyktningeboliger (7 stk årlig)           77 000                    -               19 250             19 250             19 250             19 250                          -    

21 Nytt N Husbanktilskudd (25%)          -19 000                    -                -4 750              -4 750              -4 750              -4 750                          -    

      Sum tiltak boliger           58 000                    -               14 500             14 500             14 500             14 500                          -    

                      

    Mva Komp Helse og omsorg Total kalkyle Bevilget før 2016 2017 2018 2019 
Drifts-  

konsekvenser 

    Ja/Nei                 

22 9379 J HMS tiltak/bygg, rullerende handlingsplan           26 000           18 500               2 500               2 500               2 500                      -                            -    

23 9360 J Innstallering av nødstrømsaggregat i sykehjem           12 000             5 000               7 000                      -                        -                        -                            -    

24 9362 J Sonebase hjemmetjenesten/tilrettelegging ifm "PFV2"           16 000             7 000               9 000                      -                        -                        -                            -    

25 Nytt J Hovdejordet 3. etg - 12 nye sykehjemsplasser           15 100                    -                        -                        -                        -                        -                        12,0  

26 Nytt N Tilskudd fra Husbanken                    -                      -                        -                        -                        -                        -                            -    

27 9364 J Vollen - Bokollektiv funksjonshemmede (6 + 4)           35 500           15 000             20 500                      -                        -                        -                        12,5  

28 9364 N Tilskudd Husbanken          -13 000            -3 000           -10 000                      -                        -                        -                            -    

29 Nytt J Vollen - 12 omsorgsboliger funksjonshemmede           53 200                    -                        -               26 600             26 600                      -                        23,0  

30 Nytt N Tilskudd fra Husbanken          -16 049                    -                        -                        -             -16 049                      -      

31 Nytt J Vollen - 16 bokollektivplasser funksjonshemmede           44 000                    -                        -                        -               22 000             22 000                      27,2  

32 Nytt N Tilskudd fra Husbanken          -24 200                        -                        -                -6 600           -17 600    

33 9368 J Boliger for personer ut fra institusjon            26 400             6 600               6 600               6 600               6 600                      -                            -    

34 Nytt J Boliger - Småhus              3 000                    -                        -                        -                 3 000                      -                            -    

35 Nytt J Boliger for barnefamilie           14 400                    -                        -                 7 200               7 200                      -                            -    

36 Nytt N Tilskudd fra Husbanken              2 880                    -                        -                        -                -2 880                      -                            -    

37 Nytt J Krisesenteret Salten - modulbygg              2 000                    -                        -                 2 000                      -                        -                            -    

38 Nytt J Ny institusjon - plasser til heldøgns omsorg mv         400 000                    -                 3 000                      -                        -             397 000                      80,0  

39 9369 J Varmepumpe TBSS           15 000             3 500                      -                 6 500                      -                        -                            -    
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40 9369 N Tilskudd Enova               -450               -450                      -                        -                        -                        -                            -    

      Sum tiltak Helse og omsorg         611 781           52 150             38 600             51 400             42 371           401 400                       155  

                      

  

  Mva Komp Veier og byutvikling Total kalkyle Bevilget før 2016 2017 2018 2019 
Drifts-  

konsekvenser 

    Ja/Nei                 

41 9600 J Omskilting til tidsbegrenset parkering                 500                    -                     500                      -                        -                        -                            -    

42 9713 J Bypakke Bodø - trafikksikkerhet, G/S-veg, fortau, miljø mm.         105 000           29 200             42 900             33 900             72 700             45 000                          -    

43 9711 J Bypakke Bodø: Digitale barnetråkk - Div mindre prosjekter                     -               5 500               3 000               3 000               3 000               3 000                          -    

44 9712 J Bypakke Bodø - kollektivprosjekter              3 500             3 500             18 300             29 600             20 850             15 500                          -    

45 9711-9713 N Bypakke Bodø - Bompengefinansiering       -234 800                    -             -49 600           -51 599           -75 099           -48 999    

46 9715 J Reasfaltering av kommunale veger           35 000             7 000               6 500               5 500               5 500               5 500                          -    

47 Nytt J Ny asfaltering              5 000                    -                 2 500               2 500                      -                        -                            -    

48 9681 J Opprusting sentrumsgater           86 150           63 650               7 500               5 000               5 000               5 000                          -    

49 9801 J Vei og gatelys kommunal bev.           29 500           18 000               6 000               5 000               4 000               3 000                          -    

50 9801 N Motpost Bodø energi                    -                      -                -2 950              -2 950              -2 950              -2 400    

51 9730 N Byteknikk (maskiner, biler o.l.)           72 300           56 300               2 000               3 000               3 000               3 000                          -    

52 9684 J Solparken           27 000                    -                        -                        -                        -                        -                            -    

53 9698 J Havnepromonaden eta 1 Molorota - Torvkaia           32 800           14 000               9 000                      -                        -                        -                            -    

54 9698 N Havnepromonaden, stedutviklingsmidler          -12 000            -4 000              -7 000                      -                        -                        -                            -    

55 9709 J Mørkvedlia Studentboliger              9 500             3 000               3 500               3 000                      -                        -                            -    

56 9718 J Gatenavnskilt jfr adresseprosjekt              3 000             1 500                      -                 1 500                      -                        -                            -    

57 Nytt J Oppgradering lekeplasser              9 700                    -                 2 200               2 000               2 500               3 000                          -    

58 9700 N Byggemodning Terminalkai Sør           25 000                    -               15 000             10 000                      -                        -                            -    

59 Nytt J Soløyvannsveien - forsterkning (str. Travbane - Osan)              3 000                    -                 3 000                      -                        -                        -                            -    

      Sum tiltak Veier og byutvikling         209 450         207 450             62 350             49 451             38 501             31 601                          -    

                      

    Mva Komp Kultur og idrett Total kalkyle Bevilget før 2016 2017 2018 2019 
Drifts-  

konsekvenser 
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    Ja/Nei                 

60 Nytt J Bestemorenga 1 - Prepareringsmaskin              3 800                    -                 3 800                      -                        -                        -                          0,2  

61 Nytt J Isløkker           15 000                    -                        -                     500             14 500                      -                          0,3  

62 Nytt N Inntekt spillemidler                    -                      -                        -                        -                        -                        -      

63 Nytt J Mind senter           36 000                    -                        -                 1 000               5 000             30 000                          -    

64 Nytt J STIMULI           10 000             2 000               2 000               2 000               2 000               2 000                        0,2  

65 Nytt J Bestemorenga 2 - Rulleskiløype              3 200                    -                        -                        -                        -                 3 200                          -    

66 Nytt N Flerbrukshallen                    -                      -                 1 000                      -                        -                        -                            -    

67 Nytt J Lager/servicebygg Mørkvedlia friidrett              3 000                    -                        -                        -                        -                 3 000                          -    

      Sum tiltak Kultur og idrett         101 000             2 000               6 800               3 500             21 500             38 200                        1,2  

                      

    Mva Komp Kirke Total kalkyle Bevilget før 2016 2017 2018 2019 
Drifts-  

konsekvenser 

    Ja/Nei                 

68 9584 N Oppgradering kirker           10 000                    -                 2 500               2 500               2 500               2 500                          -    

69 9583 N Branntilsyn/Brannsikring kirkebygg              2 000             1 000                   500                   500                      -                        -                            -    

70 Nytt N Bodø domkirke           20 000                    -                        -                 5 000             15 000                      -                            -    

      Sum tiltak kirke           32 000             1 000               3 000               8 000             17 500               2 500                          -    

                      

    Mva Komp Kommunens fellesområde Total kalkyle Bevilget før 2016 2017 2018 2019 
Drifts-  

konsekvenser 

    Ja/Nei                 

71 Nytt J HRM utbedring              1 231                 585                   646                      -                        -                        -                          0,5  

72 9963 J IKT effektivisering                    -                      -                 8 135               6 000               6 000               6 000                          -    

73 9962 J IKT - plattformprosjekter                    -                      -                 4 000               3 000               3 500               3 500                        1,0  

74 9000 J Styringssystem                    -                      -                     500                   500                      -                        -                          0,2  

75 9050 J Rådhuskvartalet, OU         640 000           14 000           103 000           300 000           223 000                      -                            -    

76 9051 J Rådhuskvartalet, byggdelen                    -                      -                        -                        -                        -                        -                            -    

77 9050 N Rådhuskvartalet, salg av eiendommer       -150 000                    -                        -                        -                        -           -150 000                          -    
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78 9050 N Rådhuskvartalet, ekstra avdrag                    -                      -                        -                        -                        -             150 000                          -    

79 9750 N Lån BKBS                    -                      -                 4 682               4 541               4 541               4 541                          -    

80 9750 N BKP - egenkapitaltilskudd                    -                      -                        -                 1 500               1 500               1 500                          -    

81 9236 J Brannsikring av bygg           91 000           67 000               7 000             10 000               7 000               7 000                          -    

82 9238 J Oppgradering av el-anlegg           30 500           21 500               3 000               3 000               3 000               3 000                          -    

      Sum tiltak Kommunens fellesområde         612 731         103 085           130 963           328 541           248 541             25 541                        1,7  

                      

    Mva Komp VA Total kalkyle Bevilget før 2016 2017 2018 2019 
Drifts-  

konsekvenser 

    Ja/Nei                 

83 9604 N Sanering sentr.vann         202 250         191 250             22 000             22 000             22 000             22 000                          -    

84 9608 N Hovedvannverket - Nordsia         138 400         138 400             10 000             15 000                      -                        -                            -    

85 9617 N Burøya/Valen - Nyholmen              7 500             5 800                      -                 1 700                      -                        -                            -    

86 9612 N Hunstadlia - Junkervei - VL i Rv tunnel           14 000             1 500               6 500               7 500               8 000               4 500                          -    

87 Nytt N Givær vv - oppgradering              2 500                    -                 2 500                      -                        -                        -                            -    

88 Nytt N Vannledning Straum                 500                    -                        -                        -                     500                      -                            -    

89 9611 N Vannledning Godøynes - Skålbones           28 500                 500               3 000               8 000             17 000                      -                            -    

90 Nytt N Oppgradering ledningsanlegg Knaplund                    -                      -                        -                        -                 5 000                      -                            -    

91 Nytt N Rehabilitering dam Vågøyvatnet                    -                      -                 1 000                      -                        -                        -                            -    

92 Nytt N Portal Heggmoen vanntunnel                    -                      -                 5 000                      -                        -                        -                            -    

93 Nytt N Hunstad Sør og Mørkvedbukta                    -                      -                        -                        -                        -                 5 000                          -    

      Sun vann         393 650         337 450             50 000             54 200             52 500             31 500                          -    

94 9643 N Sanering sentrum         168 000         135 000             22 000             22 000             22 000             22 000                          -    

95 9649 N Stokkvika - Hunstadmoen                    -                      -                 5 000             23 000             11 000                      -                            -    

96 9651 N Bodøsjøen 2           17 500           14 500                      -                        -                 3 000                      -                            -    

97 9662 N Burøya/Valen - Nyholmen              8 300             5 300                      -                        -                 3 000                      -                            -    

98 9653 N Bodøelv, Overvannskulvert           47 000             8 000             25 000             26 000                      -                        -                            -    

99 9655 N Mørkved renseanl. Utvides           23 000             8 000               4 000               6 000             27 000               2 000                          -    

100 9654 N Skivik-Løpsmark Renseanlegg           13 500             1 500                      -                        -                        -                 6 000                          -    
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101 Nytt N Spylebil              4 000                    -                 4 000                      -                        -                        -                            -    

102 Nytt N Ombygging overløp Sjøgata                 500                    -                     500                      -                        -                        -                            -    

103 9650 N Bertnes avløpsopprydding              6 500                 500               3 000               3 000                      -                        -                            -    

104 Nytt N Godøynes avløpsopprydding              6 000                    -                        -                        -                        -                 6 000                          -    

105 Nytt N Straum, avløpsopprydding              2 500                    -                        -                        -                        -                 2 500                          -    

106 Nytt N Naurstad, avløpsopprydding              3 000                    -                        -                        -                        -                 3 000                          -    

      Sum avløp         299 800         172 800             63 500             80 000             66 000             41 500                          -    

      Sum tiltak VA         693 450         510 250           113 500           134 200           118 500             73 000                          -    

                      

      Sum investeringer i planperioden Total kalkyle Bevilget før 2016 2017 2018 2019 
Drifts-  

konsekvenser 

      Sum investeringer i planperioden      3 607 222         887 435           455 263           918 652           942 413           783 442                       158  

                      

      Finansiering av investeringene Total kalkyle Bevilget før 2016 2017 2018 2019 
Drifts-  

konsekvenser 

107     Startlån (utlån)              100 000           100 000           100 000           100 000                          -    

108     Avdragsinntekter startlån              -33 852           -37 478           -41 812           -46 812                          -    

109     Avdragsutgifter startlån                33 852             37 478             41 812             46 812                          -    

110     Bruk av startlån (innlån)            -100 000         -100 000         -100 000         -100 000                          -    

111     MVA investeringer              -75 026         -160 292         -177 290         -150 440                          -    

112     Bruk av lån            -375 555         -752 319         -759 082         -626 961                          -    

113     Overføring fra drift                 -4 682              -6 041              -6 041              -6 041                          -    

      Sum    -3 099 770           -455 263         -918 652         -942 413         -783 442                          -    

 Tabell 6.3. Investeringer i anleggsmidler. Tall i 1000 kr.
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Skoler: 

1. Prosjekt 9230 Tverlandet. Sammenslåing av skolene på Løding og Tverlandet til 1-10 skole ble 
vedtatt i bystyret i april 2011. Siden den gang har det vært utredet ulike løsninger. Byggtekniske 
undersøkelser har vist at skolen på Tverlandet er i svært dårlig forfatning, og i PS 15/80 den 10.09.15 
ble det fattet vedtak om at den gamle skolen skal rives, og helt ny skole skal bygges på samme tomt, 
inkludert ny hall, basseng og nærmiljøsenter. Skolen skal bygges i kommunal regi. 

2 og 3. Prosjekt 9249 Rehabilitering skolebygg. Vedtatt kostnadsramme er på 20 mill kr fordelt på 5 
mill kr hvert år 2016 - 2019. En konsekvens av at det er behov for investeringer i nybygg og større 
rehabiliteringsprosjekter er at oppgradering av bygningsmasse av eldre dato i Bodø som Østbyen, 
Alstad B, Hunstad B, Rønvik Skole, Saltvern, Skjerstad blir skjøvet ut i tid. Gjennom å ha årlige 
generelle rehabiliteringsmidler har gjennom flere år har eiendomsforetaket og grunnskolekontoret i 
fellesskap vært i stand til å prioritere og få utført tiltak dere hvor det haster mest jfr blant annet 
vernerundene. Skolene legger inn sitt behov, basert på vernerunder, til ressursmøtene i 
januar/februar. Det er foreslått en bevilging på 5 mill kr også for 2019. Skal finansieres med 
tomteutbyggingsfondet i 2016, 2017, 2018 og 2019. 

4. Uteareal Bankgata skole. Prosjektet sees i sammenheng med den oppgraderingen som har skjedd 
utenfor Bodø videregående skole og Bankgata-hallen. Det er kun uteområdene ved Bankgata skole 
som gjenstår. Det er igangsatt reguleringsplanarbeid for aksen Bankgata skole-Aspåsen skole for å se 
dette området i sammenheng spesielt med tanke på trafikksikkerhet. Med fortetting og økt 
befolkning i sentrum vil skoleområdene bli viktige nærmiljøanlegg.  

5. Bankgata skole, auditorium. Den gamle gym-salen bygges som til auditorium for å samle hele 
trinn. Behov for økt kapasitet dersom Bankgata skole skal kunne benyttes som alt. avlastningsskole 
for grupper av elever når Tverlandet skole skal rives/bygges ny og Aspåsen skole skal renoveres. 

6. Trafikksikkerhetstiltak Saltvern skole. Det er behov for drop-sone for små-trinnet. Drop-sonen 
sees i sammenheng med ny kunstgressbane ved Saltvern skole, som allerede er finansiert. Det er 
rasjonelt å bygge kunstgressbane og drop-sone samtidig. 

7. Rehabilitering Alstad Ungdomsskole. I sak om «elevtall, prognoser, kapasitet og tilstand på 
skolebygg» PS 14/3. Ble det vedtatt følgende i vedtakets pkt 3: «Bystyret tar til etterretning at det i 
tillegg er et rehabiliteringsbehov på Kjerringøy skole, Østbyen skole, Alstad ungdomsskole og 
Hunstad barneskole. Dette må søkes løst innenfor de årlige midlene til rehabilitering av skolebygg, og 
behov utover dette må tallfestes til økonomiplan 2015-18». Behovene for rehabilitering og 
vedlikehold er så stort at det ikke kan gjennomføres innenfor de årlige midlene til rehabilitering. 
Alstad U er en skole bygget på 60-tallet og det er nå behov for både rehabilitering, modernisering og 
en mer oppdaterte og transparente romløsninger i henhold til dagens krav til skoledrift bl.a å 
ombygge svømmebassenget til læringsareal på samme måte som på Bankgata og Saltvern. 

8. Mørkvedbukta - byggetrinn 1. Boligområdene i Hunstad sør er under utbygging i tråd med 
kommuneplanens arealdel. Det er forutsatt at det skal komme ny skole i Mørkvedbukta for å 
realisere potensialet i Hunstad sør. For å holde takten med boligbyggingen bør ny skole stå ferdig i 
2019. I økonomiplan for 2015-2018 er det avsatt planleggingsmidler i 2017 og 2018, men dersom 
skolen skal stå ferdig i 2019 må planleggingen starte for fullt i 2016. Reguleringsplanen er vedtatt 
med krav om oppfølgende undersøkelser samt detaljplanlegging av skole trinn 1-7 og hall med 
tilhørende anlegg og uteområder. Det må i tillegg avsettes penger til geotekniske undersøkelser (1,5 
mill kr.), erverv av grunn (11. mill kr.) og frigivelse av kulturminner (1 mill kr.)  
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9. Støver skole og Innstranda barnehage - byggetrinn 2. Dette er trinn 2 i midlertidige tilpasninger 
som skal gjøre at Støver kan ha nok plass til elevene til ny skole står ferdig i Mørkvedbukta. Gjennom 
ombygging av den nedlagte Innstranden barnehage vil det være nok plass til å ha et trinn på skolen. 
Det gjør at skolen vil ha nok plass i skoleårene 2016/17 og 2017/18.  

10. og 18. Skolenes og barnehagenes uteområder. Byteknikk har gjennomført en omfattende runde 
med tilsyn på barnehagenes og skolenes uteområder, og det er avdekket en rekke avvik som følge av 
et stort forfall/etterslep. Det er utarbeidet rapport for den enkelte skole og barnehage og det er 
stipulert en kostnad for lukking av avvik og oppgradering; alt fra utskifting av fallunderlag og 
utskifting av apparater – til større oppgraderingsarbeider. Kostnadene vil bli fordelt mellom 
driftskostnader (eiendomsforetaket sitt budsjett og ansvar) og investeringer (OK-avdelingen sitt 
budsjett og ansvar). Dokumentasjon foreligger.  

11. Aspåsen skole. Det er behov for å øke kapasiteten fra 2 parallell skole til 3 parallell skole. Dette 
innebærer ombygging av deler av tidligere kulturhus til skole og kulturskole (vedtak i bystyret 
21.06.12), samt omfattende rehabilitering og miljøsanering (jfr. byggtekniske undersøkelser i 2015). 
Aspåsen skole sees i sammenheng med Østbyen og Saltvern skoler med tanke på kapasitet og 
fleksibilitet i sentrum-Rønvik. Forprosjekt for Aspåsen skole skal foreligge våren 2016. 

12. Østbyen. I sak om «elevtall, prognoser, kapasitet og tilstand på skolebygg» PS 14/3. Ble det 
vedtatt følgende i vedtakets pkt 3: «Bystyret tar til etterretning at det i tillegg er et 
rehabiliteringsbehov på Kjerringøy skole, Østbyen skole, Alstad ungdomsskole og Hunstad 
barneskole. Dette må søkes løst innenfor de årlige midlene til rehabilitering av skolebygg, og behov 
utover dette må tallfestes til økonomiplan 2015-18». Behovene for rehabilitering og vedlikehold er så 
stort at det ikke kan gjennomføres innenfor de årlige midlene til rehabilitering. Østbyen er en skole 
bygget på 60-tallet og det er nå behov for både rehabilitering, modernisering og en mer oppdaterte 
og transparente romløsninger i henhold til dagens krav til skoledrift, dette må bl.a skje gjennom 
utvidelse av arealet for å skape rom for lærerarbeidsplasser.  

13. Bodøsjøen skole - byggetrinn 3. For at det skal kunne bygges boliger på slakteritomta i 
Bodøsjøveien må skolekapasiteten utvides. Det vil ikke være tilstrekkelig skolekapasitet på 
Bodøsjøen, Alstad B og Alstad U til en slik boligbygging. Skolekapasiteten i området er allerede hardt 
presset av konsekvensene de vedtatte boligprosjektene. Et alternativ er å bygge Bodøsjøen skole 
trinn 3 på tomta til tidligere Bodøsjøen barnehage. En utvidelse av skolekapasiteten på Alstad er også 
et alternativ. Det settes derfor av planleggingsmidler til dette.  

14. Trafikksikkerhetstiltak Saltstraumen. Tiltak for å bedre trafikksikkerheten rundt Saltstraumen 
skole er beskrevet i områdereguleringsplan for Saltstraumen sentrum. Varelevering, søppelhenting 
etc. skal ut av skolegården og det skal etableres ny busslomme samt forlenge eksisterende 
busslomme og etablere fortau for å få en mer oversiktlig og trygg situasjon for alle trafikantene. Det 
er søkt om trafikksikkerhetsmidler til prosjektet, det er kun kommunens egenandel som er foreslått i 
budsjettet. 

15. Infrastruktur IKT. For å ferdigstille en god trådløs infrastruktur i 2016 trenges cirka 1 mill kr i 
investeringsmidler for 2016 til WLAN-enheter. I tillegg til dette budsjetterer IKT-kontoret med kr 
850.000 til nye switcher. 

16. Vatnlia leirskole. Det er dokumentert et stort vedlikeholdsetterslep på bygningsmassen. Dette vil 
ikke kunne prioriteres å gjøre noe med i denne økonomiplanperioden. Det nødvendige vedlikeholdet 
må i mellomtiden tas innenfor eiendomsforetakets ramme og de generelle 5 mill kr til rehabilitering. 
I 2019 settes det av midler til å utrede varige løsninger. En rehabilitering eller 
rehabilitering/renovering kombinert med nybygg er anslått til cirka 9 mill kr.  
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Barnehage: 

17. Oppgradering av VVS anlegg i skoler/barnehager. VVS-anlegg i skoler og barnehager har behov 
for oppgradering. Det er foretatt en samlet gjennomgang av bygningsmassen, og det er nødvendig å 
utbedre kontinuerlig for å ivareta et godt inneklima i skoler og barnehager. DE fleste anlegg er 
installert i perioden 1992-1999, og normal driftstid er 15 år. Dette innebærer utskifting av 
aggregater, automatikk og kanalnett. I 2016 er Hunstad barneskole prioritert, mens det i 2017 er 
barnehagene som prioriteres. I 2018 installeres ventilasjonsanlegg på Kjerringøy skole, samt 
oppgradering på Alstad b.skole, Bankgata skole og Hunstad kultursenter. Videreføres i 2019. 

18. Se punkt 10. 

19. Løding barnehage. Når ny skole står klar på Tverlandet er planen å omgjøre gamle Løding skole til 
barnehage, for å få en mer rasjonell barnehagestruktur på Tverlandet. Dette innebærer en delvis 
ombygging av de gamle skolelokalene. 

 

Boliger: 

20. og 21. Flyktningeboliger. Ut fra en gjennomført analyse tilknyttet behov for boliger anbefales en 
årlig investering for perioden 2016-19 i en størrelsesorden som dekker om lag 15 % av det årlige 
totalbehovet for boliger tiltenkt 1. gangs bosetting av flyktninger. Type, størrelse og beliggenhet av 
nye boliger som tilføres vil variere årlig ut fra sammensetning av flyktningene som kommer fra år til 
år. Likeså hvorvidt det satses på kjøp i markedet eller selvbygg. Pga. tidsperspektivet vil kjøp være 
eneste realistiske mulighet for 2016. På lengre sikt anbefales imidlertid selvbygg som hovedstrategi, 
blant annet ut fra positive erfaringer med prosjektet i Junkerveien 51. Beregnet gjennomsnittlig 25 % 
tilskudd fra Husbanken. 

 

Helse og omsorg: 

22. HMS tiltak/bygg, rullerende handlingsplan. Prosjektet omfatter forskjellige HMS tiltak basert på 
virksomhetenes årlige rullerte HMS planer, og behov for investeringer på bygg innenfor helse- og 
omsorgsavdelingen. Dette innenfor en årlig bevilgning på 2,5 mill kr. For 2016 er det planlagt 
følgende tiltak:  

Trollmyra bofelleskap. Arbeidstilsynet har gitt et pålegg om å utbedre arbeidsforholdene med frist 
31.12.2015. Det er nå meldt at prosjektet er mer omfattende en først antatt. Det foreligger et 
kostnadsoverslag på 2,8 mill kr. 1,4 mill kr ble avsatt til formålet i 2015. Evt. kostnader utover 
rammen etter anbud foreslås dekt innenfor rammen av ansvarsnummer 9362.  

Sonebaser i hjemmetjenesten/garderober. I forbindelse med Arbeidstilsynets pålegg om innføring av 
arbeidstøy i hjemmetjenesten er det behov for å tilrettelegge sonebasene til formålet. 1,1 mill kr ble 
avsatt til formålet i 2015. Plan for utrulling utarbeides. Ytterligere midler til formålet innenfor 
rammen vil bli disponert ved behov.  

 
23. Installering av nødstrømsaggregat i sykehjem. Formålet er å øke driftssikkerheten i sykehjem. 
Mindre sårbarhet ved brudd i strømforsyning. For perioden 2016-2018 planlegges følgende tiltak: 
Vollsletta sykehjem, Furumoen sykehjem, Tverlandet servicesenter/Løding sykehjem.  

24. Sonebaser hjemmetjenesten/tilrettelegging ifm PFV2. Helse- og omsorgsavdelingen er i en 
prosess der det bla er et uttalt mål å oppnå stordriftsfordeler, og mer effektiv drift. Det er her tatt 
høyde for kostnader knyttet til tilrettelegging av tjenestearealer / andre tiltak som en forutsetning 
for å kunne gjennomføre tiltak ved behov. Tiltak på flere lokasjoner er til vurdering.  

25.-26. Hovdejordet sykehjem (3.etg). I forslag til budsjett/ økonomiplan 2015-2018 var det planlagt 
å omgjøre 9 leiligheter til sykehjemsplasser i 3 etg. i Vebjørn Tandbergsvei 7, for å kunne ta i bruk nye 
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plasser i 2017. Nytt kostnadsoverslag på 15,1 mill kr er utarbeidet i 2015. Iht foreliggende 
budsjettforslag er det nå foreslått å ikke realisere dette i økonomiplanperioden.  

27.-28. Vollen - botilbud for unge funksjonshemmede (6+4 plasser). Det vises til bystyrets 
behandling av denne konkrete saken i PS 13/42. Tiltaket prosjekteres nå, og bygget forventes ferdig 
høst/vinter 2016/2017. 

29.-30. Vollen - 12 omsorgsboliger funksjonshemmede. I følge Boligpolitisk handlingsplan 2014-2017 
var det på grunn av årelangt etterslep 36 personer i målgruppen unge med funksjonsnedsettelser 
uten høvelig botilbud per oktober 2013 jfr. boligsosial analyse. Det foreslås derfor å fortsette 
utbyggingen av botilbud for målgruppe unge funksjonshemmede. Etablering av flere omsorgsboliger 
på Vollsletta vurderes hensiktsmessig for fleksibel og rasjonell drift. Tiltaket må i videre planlegging 
sees i sammenheng med andre tiltak på Vollen (se pkt. 26). Forøvrig vises det til PS 10/138 «utvikling 
av Vollsletta». 

31.-32. Vollen - 16 bokollektivplasser funksjonshemmede. I følge analysearbeidet gjort i forbindelse 
med utarbeidelse av Boligpolitisk handlingsplan 2014-2017 er det 50-70 personer i målgruppen eldre, 
psykiatri, funksjonsnedsettelser som har behov for bokollektiv. Gjennomgangen i Helse- og 
omsorgsavdelingen konkluderte med behov for 6-8 bokollektivplasser per år i perioden 2016-2019. 
Tiltaket må i videre planlegging sees i sammenheng med andre tiltak på Vollen (se pkt. 25). Førøvrig 
vises det til PS 10/138 «utvikling av Vollsletta». 

33. Boliger for personer ut fra institusjon. Det visses til oppfølging av Boligpolitisk handlingsplan 
2014-2017(bphp 2.6.3.). Tiltaket vurderes høyt prioritert og bør ses i sammenheng med fokus på 
gode rutiner for bosetting etter institusjonsopphold.  

34. Boliger-småhus. Det vises til Boligpolitisk handlingsplan 2014-2017 (bphp 2.2.4). Det er etablert 
et småhus på Tverlandet hvor størstedel av kostnad for opparbeidelse av tomt og regulering er 
dekket. Oppføring av to nye boenheter vurderes å være rasjonelt for å få ned stykkpris for alle 
boenhetene, ved at oppføring av to nye modulbygg må antas å bli langt rimeligere enn det første 
huset. Boligene medfører ikke direkte økte driftskostnader, men aktuelle beboere antas å ha vedtak 
på oppfølging fra hjemmetjeneste eller lignende. Lokalisering av tre småhus for målgruppen kan 
være rasjonelt med hensyn til drift. Alternativ finansiering ved salg av boliger er til vurdering.  

35.-36. Boliger for barnefamilier. I henhold til regjeringens nasjonale strategi for boligsosialt arbeid 
(2014-2020) «Bolig og velferd» skal det ytes særlig innsats overfor barnefamilier og unge. Helse- og 
omsorgsavdelingen ved Boligkontoret ser et klart behov for å styrke boligtilbudet til denne 
målgruppen. Det er behov for å anskaffe inntil fire boliger årlig spredt i ordinære bomiljø til 
målgruppen vanskeligstilte barnefamilier og unge.  

37. Krisesenteret Salten – modulbygg. Bystyret behandlet ulike utfordringer for Krisesenteret i 
Salten i PS 13/14. Administrasjonen har utredet muligheten for modulbygg til administrative lokaler 
på eksisterende tomt. Kostnaden er i beregnet til 1,8 - 2 mill kr. 

38. Nytt bygg for å øke kapasitet innen heldøgns omsorg og bedre tverrfaglig samhandling. 
Forventet økning i de eldste aldersgruppene gjør at behovet for heldøgns helse- og omsorgstjenester 
vil øke fremover. Nye oppgaver til kommunene gjør at kommunen må jobbe annerledes og smartere. 
Avdelingens strategi vil være å søke å samle tjenester for å legge til rette for tverrfaglig samhandling, 
øke kapasitet på omsorgsboliger med bemanning, øke andelen korttidsplasser, gradvis justere antall 
langtidsplasser, og vurdere riktigere bruk av bygningsmassen kommunen disponerer i dag. Fleksible 
løsninger, tilrettelegging for endring av målgruppe og funksjoner, samt heldøgns omsorgsboliger som 
ikke har institusjonspreg, må prege utvikling av ny bygningsmasse. For helse- og omsorgsavdelingen 
er det helt sentralt å få på plass midler i 2016 slik at behov og konkrete forslag til løsning kan 
utarbeides i samarbeid med Bodø kommunale eiendommer KF. Tidsmessig må nye plasser være 
tilgjengelig innen utgangen av økonomiplanperioden 2016-2019. Konkret forslag må innarbeides i 
budsjett/ økonomiplan 2017 - 2020. 
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39.-40. Varmepumpe TBSS. Det er utført en energiberegning for installasjon av vann- til vann 
varmepumpe for Tverlandet Bo og Servicesenter. Kostnader beløper seg til 4 mill kr. Grensen for 
lønnsomhet går ved 5-6 år. Det er innvilget tilskudd fra Enova.  

 

Veier og byutvikling: 

41. - 46. 9711, 9712 og 9713 – Bypakke Bodø. Bypakke Bodø kommunal del budsjetteres på tre 
ansvarsnummere. Finansiering skjer gjennom innbetalinger fra bomselskapet samt mva-refusjon. 
Bodø kommune har forskuttert store deler av kommunal egenandel i bypakken, gjenstående beløp 
for kommunal finansiering utgjør netto cirka 2 mill kr pr år eks. mva. 

47. 9715 – Reasfaltering av kommunale veger. Gjelder reasfaltering av kommunale veger, jmf 
Hovedplan veg og gjeldende asfaltprogram. Gjelder også ny asfaltering av boliggater i sentrale strøk, 
som i dag har grusdekke. 

48. Nyasfaltering. Asfaltering og oppgradering av veger som i dag har grusdekke. Midlene forutsettes 
benyttet på veger i distriktene. 

49. 9681 - Opprusting sentrumsgater. Forbedre gatemiljøet i sentrum, bygging av fortau samtidig 
med sanering av vann- og avløpsledninger. I forbindelse med utbygging av fjernvarmeanlegg 
tilkommer også kostnader for Bodø kommune for oppgradering av fortau. Økning foreslås for 2016 
grunnet høy aktivitet i samarbeidsprosjektene med fjernvarme for utskifting VA og oppgradering av 
fortau. 

50. 9801 - Vei og gatelys kommunal bev. Midler til utskifting av gatelys i VVA-prosjekter, 
utskifting/fornying av eldre gatelysmaster og gatelyskabler samt utgifter ved nedlegging av kabelnett 
fra luft til jord. Det bes om en økning i 2016 til 6 mill kr, grunnet den høye aktiviteten med 
oppgradering av infrastruktur i sentrum grunnet fjernvarmeutbyggingen. 

51. 9730 – Byteknikk, biler og maskiner. Utskifting/fornying av bil og maskinparken hos Byteknikk. 

52. Solparken. Det er  usikkerhet rundt parkeringsalternativene, noe som vil påvirke 
investeringsprosjektet Solparken. I rådmannens forslag ligger det ikke inne nye midler til dette 
prosjektet utover det som tidligere var bevilget. Jfr tertial 2-2014. 

53. -54. 9698 – Havnepromenade. Full finansiering av havnepromenade etappe 1 Molorota – 
Torvkaia, jmf budsjett/økonomiplan 2015-18. 

55. 9709 – Mørkvedlia studentboliger. Bystyret vedtok i sak 13/190 utbyggingsavtale med 
Studentsamskipnaden i Nordland angående Mørkvedlia studentboliger. Utbyggingsavtalen omfatter 
byggemodning av området med vann og avløp samt kryssutbedring av Mørkvedveien og tiltak for 
myke trafikanter. 

56. 9718 - Gatenavnskilt, jfr adresseprosjekt. Det må settes opp skilt med adressehenvisning til alle 
boliger også i grisgrendte strøk, jfr matrikkelforskrift § 57. Prosjektet er ikke kommet i gang grunnet 
manglende kapasitet. Midler avsatt i økonomiplan forskyves til 2017. 

57. Oppgradering lekeplasser. Bodø kommune har ansvar for totalt 155 offentlige leke- og 
ballplasser, hvorav 111 er i drift. Alle plassene er befart for kontroll av om sikkerhetskrav er oppfylt 
og det er registrert vesentlige mangler og forfall på plassene. De avsatte driftsmidlene rekker kun til 
nødreparasjoner av plassene. Det er behov for prosjektmidler for oppgradering/rehabilitering av 
utvalgte prioriterte plasser over en rekke år. Det fremmes en orienteringssak til politisk behandling. 

58. Byggemodning Terminalkai sør. Kaiutvidelsen er finansiert tidligere. Det må budsjetteres midler 
for nødvendig infrastruktur i området og oppbygging av overflate dimensjonert for tunge laster.  

Etter voldgiftsdommen i vår ble Skanska og kommunen enige om hvordan Terminalkai Sør skulle 
ferdigstilles. Dette ble behandlet i egen sak. Den opprinnelige kaien skulle konsolidere i cirka 1 år. 
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Toppen av kaien (byggemodning) var ikke med i opprinnelig prosjekt på grunn av konsolideringstiden 
og skulle derfor være et eget prosjekt. Valgte løsning har i midlertid medført en tidsbesparelse på ett 
år og byggemodning er derfor tatt med i investeringsbudsjettet for 2016/2017. 

59. Soløyvannsveien – forsterking(str. Travbane – Osan). Soløyvannsveien må forsterkes og legges 
nytt asfaltdekke på strekning mellom travbanen og bru Osan. 

 

Kultur og idrett: 

60. Ny og kraftigere tråkkemaskin til lysløypenettet i Bestemorenga, dimensjonert for også å flytte 
snø fra snøproduksjonsanlegget. Eksisterende tråkkemaskin er 10 år og må ofte repareres. Ny 
tråkkemaskin (2,8 mill kr) betinger også større garasje (1 mill kr + ekstern finansiering) Mulig å søke 
spillemidler til lagerbygg. 

61.-62. Isløkker med tak, åpne vegger og underkjøling kan etableres i flere nærmiljø for betydelig 
lavere investerings- og driftskostnader enn en fullverdig konkurranse ishall. Spillemiddelberettiget. 

63. MIND-senter, trinn 2 skal være et nyskapende senter for trafikksikkerhet, lokalisert til Bodø 
kommune. Innhold og metodikk bygger på ny forskning innen nevrovitenskap, og senteret er i ferd 
med å posisjonere seg nasjonalt innen bruk av nye pedagogiske metoder (konseptet Mind, Brain & 
Education) i trafikksikkerhetsarbeidet. I 2016 skal det jobbes frem en forstudie, med finansielle 
avklaringer i forhold til staten og Nordland fylkeskommune. 

64. STImuli – videreføring av prosjektet. Formannskapets RS 5/2015 – 22.4.2015. Noen av 
prosjektene er spillemiddelberettiget. 

65. Etablering av rulleskiløype på Bestemorenga, treningsløype for langrenn sommerstid. 
Spillemiddelberettiget. 

66. Flerbrukshall. I forbindelse med tertialrapportering ble det meldt inn behov for utvidelse av 
ramme til dette prosjektet. Dette ble midlertidig finansiert i 2015, permanent finansiering er foreslått 
her. 

67. Lager for driftsutstyr til Mørkvedlia friidrettsbane. Vil forhindre forringelse av utstyr. 
Tidsbesparende for driftsenheten. 1 mill kr i spillemidler. 
 
Kirke: 
68.-69. Oppgradering kirker/Brannsikring. Bodø kirkelige fellesråd disponerer 3,0 mill kr til kirkelig 
formål. For 2016 benyttes bevilgningen til følgende tiltak:  

1. Helligvær kirke      kr. 300 000  

2. Bodin kirke       kr. 400 000  

3. Rønvik kirke, lysanlegg     kr. 200 000  

4. Rønvik kirke, skifte panel/maling    kr. 400 000  

5. Felles varmestyring      kr. 300 000  

6. Planmidler kirkegårder omregulering   kr. 400 000 
7. Planmidler nytt varme/energisystem Domkirke  kr. 300 000 
8. Forskjønning kirkegårdene     kr. 200 000  
9. Brannsikring      kr. 500 000 
 
70. Bodø domkirke. Tilstandskontroll gjort i 2011 viser at det er behov for omfattende utvendig 
vedlikehold og oppgradering, hvorav en del av behovet betegnes som strakstiltak. Fylkeskommunen 
har i 2012 gitt pålegg om utbedringer. Bodø kommune har bevilget 20 mill kr i økonomiplanperioden 
til dette formålet. 
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Kommunens fellesområde: 

71. HRM utbedring. Innkjøp av Vismamoduler (reise, ferie/fravær, ansattemelding) som vil medfører 
mer effektiv saksbehandling. Det er også innarbeidet økte driftskonsekvenser av investeringen på 0,5 
mill kr. 

72. IKT effektivisering. I tillegg til at kommunen de neste årene posisjonerer seg for å hente ut 
maksimal effekt knyttet til innføring og bruk av elektroniske skjema så setter IKT investeringene til 
innovasjon i helse- og omsorgssektoren på dagsorden. De viktigste hovedmålene oppsummeres slik: 

 Kunne samhandle elektronisk med alle aktører i helsesektoren (spesialisthelsetjenesten, 
fastleger, NAV, apotek, etc) for å effektivisere og kvalitetssikre informasjonsutveksling 
mellom aktørene 

 Kunne tilby brukerne av helse- og omsorgstjenester velferdsteknologi der større vekt på 
selvhjelp, selvstendighet, stimulans, sosial deltakelse, aktiv omsorg og hverdagsrehabilitering 
skal ligge til grunn 

 Kunne tilby ansatte innen helse- og omsorgssektoren ny teknologi og nye it-løsninger som 
muliggjør at mer av arbeidstiden kan benyttes til helse og omsorg (varme hender) 

 Kunne tilby ansatte, brukere og pårørende tilgang til ny kommunikasjonsteknologi, herunder 
sosiale medier, for veiledning, kontakt, oppfølging, trygghet og bekymringsreduksjon 

 Kunne tilby publikum 24/7/365 tjenester (informasjon og saksbehandling) knyttet til helse og 
omsorg gjennom portalløsning 
 

73. IKT investering – plattformprosjekter. Sikkerhet, mobilitet og fleksible IKT løsninger er 
hovedfokus i investeringene som gjennomføres på kommunens IKT plattform. Målsettingen er å 
tilrettelegge for at medarbeidere kan utføre jobben sin hvor og når som helst. Viktige elementer i 
satsingen er: 

 Utforme en felles skriverplattform i Bodø kommune. 

 Utforme en virksomhetsarkitektur. Virksomhetsarkitektur dreier seg om hvordan en 
virksomhet. er organisert, hvordan arbeidsprosesser er satt sammen og hvordan IT-løsninger 
utnyttes. 

 Utforme en felles samhandlingsplattform for Bodø kommune. 

 Utforme en helhetlig informasjonsforvaltning. Det omfatter å lage, "fange", lagre, arkivere, 
levere og forvalte informasjonsinnhold på tvers av virksomheten Bodø kommune.  

 Nye moduler i fellessystemene. 

 HO sektoren er avhengig av tilgang til fagsystemet (Gerica) – også i situasjoner med 
strømbrudd o.l. Det etableres egen reserveløsning. 

 Bedre trådløsdekning i Bodø skolen, slik at IKT kan bli en integrert del av undervisningen. 
 

74. Styringssystem. Anbudskonkurranse har vært gjennomført og første versjon av Styrhuset vil være 
tilgjengelig fra januar 2016 og omfatte informasjon knyttet til økonomi og HR, samt være tilrettelagt 
for månedlig resultatrapportering. Innen første kvartal 2016 er planen å utvide styringssystem til å 
omfatte styringsindikatorer for pleie og omsorg knyttet til aktivitetsbasert finansiering. Planen er å 
utvikle Styrhuset for alle tjenesteområder. 

75.-78. Rådhuskvartalet. Det vises til saksframlegget til saken som behandles samtidig med 
Rådmannens budsjettforslag. 

79. Tilskudd BKBS. Tilskudd til BKBS til dekning av stiftelsen sine lån i Husbanken og 
Kommunalbanken. Tilskuddet blir finansiert med overføring fra driftsregnskapet. 

80. BKP – egenkapitaltilskudd. Det er budsjettert med en overføring på 1,5 mill kr til Bodø 
kommunale pensjonskasse i hele perioden. Midlene går til styrking av egenkapital som følge av vekst 
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i antall pensjonister. Midlene skal også styrke pensjonskassens soliditet. Finansieres med overføring 
fra driftsregnskapet.  

81. Brannsikring av bygg. Oppgradering av brannteknisk anlegg for å ivareta etterslepet av 
manglende brannsikring i BK bygningsmasse i henhold til rapport fra Norconsult 2006. Videreføring 
av programmet i 2019 med 7 mill kr. Det er foretatt en samlet gjennomgang av bygningsmassen. 
Kommunens satsning er i tråd med nasjonale retningslinjer som er lagt for å bedre brannsikkerheten 
spesielt i omsorgsboliger. Prioritering av tiltak i perioden:  

2016: Mørkvedmarka skole, Østbyen skole, Speiderveien 3, Herredshuset, Skjerstad rådhus  
2017: Symra dagsenter, Stadiontunet rehab, Misvær svømmehall, Forsveien 21, Stormyra 15B, 
Bodøsjøen barnehage.  
2018: Alstad barneskole, Alstad ungdomsskole. 
 

82. Oppgradering av el-anlegg. Oppstart 2005. Har vært videreført med 2-4 mill kr hvert år etter 
dette ut fra nødvendige behov. Oppgradering av elanleggene består i utskifting/oppgradering av 
hovedtavler og fordelere. Oppgradering av installasjon i henhold til forskriftskrav. Typisk eksempel er 
etablering av jording der dette mangler. Stort behov for oppgradering. Ut fra registrerte avvik og 
merknader bør innsatsen vurderes økt. Prioritering av tiltak i perioden:  

2016: Hunstad skole og kultursenter, oppgradering underfordelere. Rønvik skole oppgradering 
fordelere.  

2017: Tverlandet bo- og servicesenter, Furumoen helsesenter og Landegode 

 

VA: 

83. 9604 - Sanering vann i sentrum. Midler til sanering av gammelt vannledningsnett i 
sentrumsområdene for å øke kapasiteten og bedre forsyningssikkerheten er økt i samsvar med 
vedtatt Hovedplan vann. I 2016 prioriteres sanering i sentrum koordinert med fjernvarmeutbygging, 
spesielt Bankgata. I tillegg kommer prosjekter i samarbeid med kommunale bypakkeprosjekter, blant 
annet Hernesveien. 

84. 9608 - Nordsida, etp 5 Skaug – Mulstrand. Videreføring av bygging av kommunal vannforsyning 
på Nordsida fra Skaug til Mulstrand, i samsvar med vedtatt Hovedplan vann. 

85. 9617 - Burøya/Valen – Nyholmen. Sikre og forsterke vannforsyningen til Burøya og Nyholmen, og 
legge til rette for ny industri i området. Videre utbygging er utsatt til 2017 i påvente av tomtesalg og 
videre planutvikling av områdene. 

86. 9614 - Hunstadlia – Junkervei – VL i Rv tunnel. I følge utbyggingsavtale inngått desember 2014 
mellom Bodø kommune og Statens vegvesen for Rv 80 Hunstadmoen – Thallekrysset og omlegging 
og nybygging av kommunale anlegg, skal BK yte et tilskudd til SVV på 25 mill kr for BK’s andel av 
omlegging eksisterende VA-anlegg langs traseen Hunstadmoen – Thallekrysset. Tilskuddet finansieres 
med 50 % (12,5 mill kr) på ansvar 9614 i 2016 og 17. I tillegg må det finansieres ny vannledning langs 
Rv 80 på Stormyra(ikke del av avtalen). I 2018 og 2019 er det avsatt midler for sammenkobling av 
hovedvannledning mellom Grønnåsen og Stormyra, for avlasting av dagens forsyning over 
Rønvikjordene. 

87. Givær vannverk. Avsaltingsanlegget er modent for utskifting. Nytt avsaltingsanlegg innkjøpes og 
monteres. 

88. Vannledning Straum. Tiltak på vannledning i forbindelse med avløpsopprydding. 
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89. 9611 - Vannledning Godøynes – Skålbones. Sikre reservevannsforsyning til Saltstraumenområdet 
ved å sammenkoble området til hovedvannverket. Det legges til grunn at Saltstraumen skal 
permanent forsynes fra hovedvannverket. 

90. Oppgradering ledningsanlegg Knaplund. Oppgradering av eldre vannledningsnett på Knaplund. 

91. Rehabilitering av dam Vågøyvatnet. I konsesjon fra NVE(2013) for regulering av Vågøyvatnet er 
det satt som vilkår at dam mellom Lille Vågøyvatn og Store Vågøyvatn må rehabiliteres. Dette for å 
sikre et høyere vannspeil rundt Lille Vågøyvatn. 

92. Portal Heggmoen vanntunnel. Det er behov for å etablere en portal foran inntakstunnel mot 
Heggmovatnet. Portal skal sikre mot nedfall av stein samt sikre mot snøras. I tillegg må 
råvannsledningen i inntakstunnelen beskyttes mot nedfall av stein, som i verste fall vil kunne gi 
avbrudd i vannforsyningen til byen. 

93. Hunstad sør og Mørkvedbukta. Forsterking av vannforsyning til områder sør for Rv 80 på 
Hunstad sør og Mørkved sør. 

94. 9643 - Sanering avløp i sentrum. Rehabilitering og sanering av gamle avløpsledninger i sentrum 
for å gi bedre sikkerhet mot kjelleroversvømmelser samt økt miljøgevinst ved separering. I 2016 
prioriteres Bankgata koordinert med fjernvarmeutbygging samt Hernesveien mm koordinert med 
Bypakkeprosjekter.  

95. 9649 - Stokkvika – Hunstadmoen. Prosjektet omhandler avløpsopprydding på Hunstadmoen med 
to pumpestasjoner og nytt ledningsanlegg og pumpeledning til Stokkvika, hvor det skal bygges nytt 
avløpsrenseanlegg. 

96. 9651 - Bodøsjøen 2. Ny pumpestasjon og overføring av avløp fra blokkene i Bodøsjøen til Jensvoll 
renseanlegg. Det er utarbeidet forprosjekt for koordinert løsning med boligbygging på 
salgslagstomten. 

97. 9662 - Burøya/Valen - Nyholmen. Rydde opp i avløpsutslipp på strekningen Burøya – Nyholmen 
og overføre avløpet til Kvalvikodden renseanlegg. Videre utbygging er utsatt til 2018 i påvente av 
tomtesalg og videre planutvikling av områdene. 

98. 9653 - Bodøelv overvannstunnel. Det vises til budsjettkommentar for ansvar 9614 angående 
tilskudd lik 12,5 mill kr ifm utbyggingsavtale. Tilskuddet finansieres på ansvar 9653 med bevilgning 
for 2015 og fra tidligere års bevilgninger. Det er gitt konsesjon fra NVE for etablering av 
overvannstunnel mellom Stormyrveien og Hangåsbukta. Tunnelen skal motta overvann fra 
Stormyra/rønvikjordene ifm ny Rv 80 samt avvlaste påregnelige flommer over en gitt størrelse i 
Bodøelva. Forprosjekt for overvannstunnelen ble utarbeidet i 2014 og kostnadsoverslag er på 75 mill 
kr. Prosjektet finansieres foreløpig over avløpsgebyret, da hovedhensikten er avledning av overvann 
fra bebygde områder. Det pågår lovutredninger for overvannshåndtering i bebygde områder og 
avklaringer ventes innen utgangen av 2015. Statens vegvesen skal gjennom inngått utbyggingsavtale 
yte et tilskudd lik 25 mill kr for dekning av SVV’s andel av ny overvannstunnel. Tilskuddet fra SVV’s vil 
kunne dekke de deler av prosjektet som omhandler flomavlastning av Bodøelva og som ikke er 
naturlig å finansiere over avløpsgebyrer. 

99. 9655 - Mørkved renseanlegg. Bygging av nytt avløpsrenseanlegg i Mørkvedbukta. I forbindelse 
med områderegulering for Mørkvedbukta er renseanlegget nå lokalisert nærmere sjøen. 

100. 9654 - Skivik – Løpsmark renseanlegg. Det planlegges samling av avløpsvann fra bebyggelse i 
Skivik/Løpsmark til ett nytt felles avløpsrenseanlegg. 

101. Innkjøp av spylebil. Behov for ny spylebil for drift av avløp. 

102. Ombygging overløp Sjøgata. Overløpet fungerer ikke og bidrar til kjelleroversvømmelser i nedre 
del av Sjøgata. Ombygging koordineres med ombygging av rundkjøring 
Sjøgata/Bankgata/Jernbaneveien. 
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103. 9650 - Bertnes avløpsopprydding. Opprydding i Bertnesområdet, både mht tilknytning av 
boliger til kommunalt avløpsnett og utskifting av ledninger for å redusere overvannsmengder i 
avløpsnettet. 

104. Godøynes avløpsopprydding. Opprydding avløp i distriktene, vurderes på nytt i forbindelse med 
revisjon av Hovedplan avløp. 

105. Straum avløpsopprydding. Opprydding avløp i distriktene, vurderes på nytt i forbindelse med 
revisjon av Hovedplan avløp. 

106. Naurstad avløpsopprydding. Opprydding avløp i distriktene, vurderes på nytt i forbindelse med 
revisjon av Hovedplan avløp. 

 

6.2 Låneopptak  
Kommunens låneopptak i kommende økonomiplanperioden fremkommer av tabellen under. 

Investeringsplan 2016-2019 2016 2017 2018 2019 

Øvrige lån        262 055           618 119           640 582           553 961  

Vann og avløp        113 500           134 200           118 500             73 000  

Startlån        100 000           100 000           100 000           100 000  

Sum        475 555           852 319           859 082           726 961  

Tabell 6.4. Låneopptak. Tall i 1000 kr. 

 
Det er beregnet renter og avdrag i henhold til planlagt låneopptak. Kommunen mottar rente- og 
avdragskompensasjon for deler av investeringene innen skole og kirke, samt helse og sosial.  
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Vedlegg 1 – Uprioriterte investeringer 
Investeringer som ikke er innarbeidet i økonomiplanen 2016-19. 

Teknisk avdeling 
Nr Investeringsprosjekter B 2016 B 2017 B 2018 B 2019 Drifts- 

            konsekvens 

1 Molo Givær 500 5 500 9 000 0 0,0 

 
1. Molo Givær  
Iht. oversendte dokumenter og vedtak av dato 24.10.2012 vurderes det slik at det er fremkommet nye 
opplysninger i saken. Vern av bygninger og vern av kystkultur samt videre undersøkelser/forskning skal 
tillegges særdeles vekting i kriterier for videre vurdering av saken. Dette etter uttalelse og rapport fra 
Fortidsminneforeningen. 

I forprosjekt utført av Norconsult på vegne av Fortidsminneforeningen er prosjektkostnader beregnet til kr. 
13,5 mill kr eksklusiv mva. I tillegg til dette settes kommunens kostnader med planlegging, saksbehandling og 
prosjektledelse til kr. 1,5 mill kr eksklusiv  mva. 

   350 400 0 

OK-avdelingen      
Nr Investeringsprosjekter Totalkalkyle 

      

1 Rønvik skole - overtakelse og ombygging helsebygget 1 000 

2 Rehabilitering Alstad barneskole 40 000 

3 Mørkvedbukta - byggetrinn 2                            -   

4 Misvær oppvekstsenter 8 000 

5 Ny skole Rønvikjordene 400 000 

6 Vestbyen/Parkveien barnehage 20 000 

7 Grønnstruktur tilrettelegging 600 

8 Ny barnehage Hunstad Sør 36 000 

  
     

1. Rønvik skole – overtakelse og ombygging helsebygget. Bygget brukes i dag til barnehage.  På grunn av 

nærheten til skolen vil arealet kunne brukes til skole.  Pr i dag er det tilstrekkelig kapasitet på Rønvik skole.  

Enkelte år ligger tallene nesten på delingsgrensen mellom 2 og 3 klasser pr trinn.  Det vil derfor kunne være 

behov for en økt kapasitet for å ta fremtidige årskullstopper.  Når barnehagen flytter ut må 

Eiendomsforetaket ta en gjennomgang av bygget og lage et kostnadsoverslag på hva en oppgradering til 

skolelokaler koster. 

2. Rehabilitering Alstad Barneskole. I likhet med flere av Bodøs skolebygg som er bygget på 60-70-tallet er 

det behov for behov for både rehabilitering, modernisering og en mer oppdaterte og transparente 

romløsninger i henhold til dagens krav til skoledrift, dette må bl.a skje gjennom utvidelse av arealet for å 

skape rom for lærerarbeidsplasser.  

3. Mørkvedbukta – byggetrinn 2. Utbyggingen i Mørkvedbukta øker behovet for skoleplasser i nærområdet. 
Her foreslås det å gjennomføre byggetrinn 2 for å dekke dette behovet. 
 
4. Misvær oppvekstsenter. Ombygging av Misvær skole for å kunne etablere oppvekstsenter 
5. Ny skole Rønvikjordene. Ny skole Rønvikjordene. Gjennom en ombygging av Aspåsen vil skolekapasiteten i      
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Sentrum/Rønvik øke. Behovet for ny skole i dette området kan dermed skyves ut i tid. 

6. Vestbyen/Parkveien barnehage. Ombygging av Vestbyen barnehage for å samle Sentrum barnehage i ett 
bygg. Avslutning av leiekontrakt Parkveien barnehage. 
 
7. Grønnstruktur tilrettelegging. Egenkapital til å søke om statlige midler til utbedring og forvaltning av 
friluftsområder, det statlige tilskuddet er opp mot 50 % av totale kostnader. 
 
8. Ny barnehage Hunstad Sør. Utbyggingen i Mørkvedbukta øker behovet for barnehageplasser i 
nærområdet. Her foreslås det å bygge ny 6-avdelings barnehage for å dekke dette behovet. 
 

HO-avdelingen 
Nr Investeringsprosjekter B 2016 B 2017 B 2018 B 2019 Drifts- 

            konsekvens 

1 Vollen - Ny avlastningsenhet   14 000       

2 Nytt aktivitetssenter Vollen (Miljøtjeneste)   40 000       

3 Stadiontunet sykehjem - tøy/søppelsjakt     11 000     
 

 
1. Vollen - ny avlastningsenhet. Behovet for avlastning er økende. Kapasiteten i Stadiontunet- og i Tiurveien 
avlastning er utnyttet. Det er derfor behov for å utrede ytterligere kapasitet. Samlokalisering må i det videre 
arbeid vurderes for fleksibilitet og rasjonell drift. Etablering av ny avlastningsenhet bør ses i sammenheng 
med nåværende og annen foreslått aktivitet på Vollen (se pri. inv. plan pkt. 25, 26). 
 
2. Nytt aktivitetssenter Vollen. Helse- og omsorgsavdelingen har behov for å samlokalisere eksisterende 
aktivitet. Avdelingen har i dag spredt dagsenteraktivitet for funksjonshemmede på Symra dagsenter, Notveien 
(leide lokaler), og i samarbeid med Bopro AS (kommunalplasser). Enkelte brukere følges også opp fra egen 
bolig. Når det gjelder lokalisering vises det til tidligere innspill fra avdelingen knyttet til videreutvikling av 
Vollsletta. Tiltaket må utredes nærmere. 
 
3. Stadiontunet sykehjem – ny tøy/søppelsjakt. Gjennom HMS arbeidet på Stadiontunet sykehjem er det 
kartlagt behov for å bygge ny tøy søppelsjakt. Kostandene viser seg å være adskillig høyere enn tidligere 
estimat. Det vises for øvrig til merknad i T1/2014. 
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Vedlegg 2 – Avtaler/tilskudd 2016 
Administrasjon: 

Kontor Beløp Formål/Leverandør 

IKT 1 234 312 Husleie Norgesbankbygg 

IKT 6 822 672 Driftsavtale bredbånd, Signal 

IKT 11 688 995 Driftsavtale, Umoe iTet 

IKT 532 500 Redundant internett fiber, Umoe itet 

IKT 42 103 Vedlikeholdsavtale MD 110 telefonsentralen, Umoe iTet 

Arkivet 1 334 483 Driftsavtale, ephorte, Ergo Group AS 

Arkivet 429 475 Medlemskontingent, Nordland fylkeskommune 

Servicekontor 3 054 300 Husleie, Postgård 

Regnskap 1 849 407 Husleie, Hansenhjørne Eiendom AS 

Kemner 1 154 867 Husleie, Skatt Nord 

Sum 28 143 114   

 

Oppvekst- og kulturavdelingen: 
Kontor Beløp Formål/Leverandør 

Kulturkontoret 8 232 400 Nordnorsk opera og symfoniorkester 

Kulturkontoret 2 803 900 Stiftelsen Nordlandsmuseet 

Kulturkontoret 1 541 000 Tusenhjemmet 

Kulturkontoret 1 325 600 Nordland musikkfestuke 

Kulturkontoret 998 900 Bodø kunstforening 

Kulturkontoret 478 900 Bodø Domkirkes musikkråd 

Kulturkontoret 219 700 Salten kultursamarbeid 

Kulturkontoret 292 700 Nordnorsk jazzsenter 

Kulturkontoret 154 100 Dirigentordning korps & kulturskole 

Kulturkontoret 175 800 Mediegården 

Kulturkontoret 140 700 Bodø internasjonale orgelfestival 

Kulturkontoret 183 400 Sceneinstruktørordningen NFK 

Kulturkontoret 129 000 Stiftelsen Ragnhilds Drøm 

Kulturkontoret 70 200 Bodø orkesterforening 

Kulturkontoret 56 500 Kulturpris/kulturstipend 

Kulturkontoret 107 000 Bodø big band 

Kulturkontoret 51 300 Adelsteen Normann Stiftelsen 

Felles OK 1 017 000 Felles Ansvar (Salten Regionråd) 

Sum 17 978 100   

 

Helse- og omsorgsavdelingen: 
Kontor Beløp Formål/Leverandør 

Kommunaldirektør 700 400 Farmasøytiske tilsyn, Sykehusapoteket 

Kommunaldirektør 7 606 600 Medfinansiering VTA-plasser, BOPRO AS 

Kommunaldirektør 233 600 Lønnsrefusjon brukere, BOPRO AS 

Helsekontoret 3 587 200 Krisesenteret, Bodø kommunens andel interkommunalt samarbeid 

Helsekontoret 220 000 Driftstilskudd Frivillighetssentralen 
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Hjemmetjenesten 1 200 000 
Trygghetsalarm, driftsavtale NorKontakt, Salten Brann, Telenor, utskift. 
alarmer 

Hjemmetjenesten 950 900 
Transport/reparasjon av tekniske hjelpemidler, Bodø Industri AS, 
rehab.avd. 

Tildelingskontoret 9 575 400 Drift av botilbud Junkerveien 49, Kirkens Bymisjon 

Tildelingskontoret 2 853 900 Tilleggsavtale NLSH-BRUA, Kirkens Bymisjon 

Tildelingskontoret 7 009 907 Drift av botilbud Kongensgate 16 og Prinsensgate 151, Frelsesarmeen 

Tildelingskontoret 1 735 600 Tilleggsavtale økt bemanning, Frelsesarmeen 

Tildelingskontoret 4 069 800 RIBO, 1 bruker 

Tildelingskontoret 23 642 400 KOA, 4 brukere   

Tildelingskontoret 1 236 000 Kjøp av omsorgstjeneste, Salten omsorg 

Tildelingskontoret 985 200 Signo Conrad Svendsen senter, 1 bruker 

Sum 65 606 907   

 

Kommunes fellesområde: 
Kontor Beløp Formål/Leverandør 

Avtaler 4 834 000 Bodø Spektrum KF, driftstilskudd 

Avtaler 17 494 000 Bodø Kulturhus KF, driftstilskudd 

Avtaler 28 048 000 Bodø kirkelige fellesråd, driftstilskudd 

Avtaler 101 760 000 Bodø Kommunale Eiendommer KF, driftstilskudd 

Avtaler 3 902 600 Bodø Havn KF, driftstilskudd 

Avtaler 300 000 Domkirkens menighets diakonistiftelse 

Avtaler 2 200 000 Tros- og livssynssamfunn, etter oppgave fra OK avdelingen 

Avtaler 2 477 300 Salten kommunerevisjon IKS 

Avtaler 480 000 Salten kontrollservice 

Avtaler 1 188 300 Visit Bodø 

Avtaler 163 700 Skjerstad bygningsstiftelse 

Avtaler 200 000 Torghallen AS 

Avtaler 3 037 500 Visma drifts- vedlikeholds- og support avtaler til økonomisyst. Eksl. mva 

Avtaler 1 935 000 Helse og miljøtilsyn Salten IKS, driftstilskudd 

Avtaler 46 445 000 Salten Brann IKS 

Avtaler 6 000 000 Personalforsikringer 

Avtaler 336 000 Tilskudd Tono, Gramo, House of control og Kopinor eksl. mva 

Avtaler 15 875 000 Bodø Brannstasjon, husleie (ops) inkl. mva 

Avtaler 210 000 Salten IUA 

Avtaler 1 887 000 Salten regionråd, Salten friluftsråd 

Felles 3 515 000 Bodø kommunale boligstiftelse, leieavtale 

Felles 238 000 Helse og miljøtilsyn Salten IKS, husleie fremleide lokaler 

Felles 1 500 000 Norsk pasientskade erstatningsfond 

Felles 0 Sjunkhatten nasjonalpark 

Felles 5 177 000 KS kontingent 

Sum 249 203 400   
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Vedlegg 3 - Prisliste 

I. Sentraladministrasjonen 
Type betalingssats Vedtatt 

sats for 
2015 

Vedtatt 
sats for 

2016 

Endring 
i beløp 

Endring 
i % 

Merknader 

 

Skjenkebevilling 

Det innkreves behandlingsgebyr for ambulerende skjenkebevilling. Gebyret reguleres av alkoholloven, § 
6-2 i alkoholforskriften. I 2016 er gebyret kr 310,-. 

II. Oppvekst- og kulturavdelingen 

A. Grunnskole  
Type betalingssats Vedtatt 

sats for 
2015 

Vedtatt 
sats for 

2016 

Endring 
i beløp 

Endring 
i % 

Merknader 

 

Foreldrebetaling SFO 

Hel plass, pr måned      

5 dagers tilbud 2 391 2 456 65 2,72 %  

4 dagers tilbud 1 947 2 000 53 2,72 %  

3 dagers tilbud 1 500 1 541 41 2,73 %  

2 dagers tilbud 1 236 1 269 33 2,67 %  

1 dags tilbud 825 847 22 2,67 %  

 

Husstander med lav inntekt under 3,5 G i brutto årsinntekt beregnet pr husstand kan få redusert 
foreldrebetaling. Barn med behov for styrket SFO på 5.-7. trinn har rett til friplass SFO-tilbudet fra 
skolestart i august til skoleslutt i juni. Alle barn, trinn 1- 7 må betale for tilbudet på sommer-SFO. For 
ungdom trinn 8-10 tilbys det ikke SFO, men et styrket fritidstilbud finansiert av HO-avd.  

På Kjerringøy skole er prisene 2/3-del av dette, siden tilbudet har et omfang som er tilsvarende kortere 
pga av skyssordning (dvs1638, 1334, 1028, 846, 565). Misvær, Saltstraumen og Skjerstad skole får også 
redusert SFO-tid på grunn av skyssordning og prisene blir her 15 % redusert (dvs 2088, 1700, 1310, 1079. 
720). 

 

Opphold på 1 time pr gang 213 219 6 2,82 %  

Opphold per enkelt dag 253 260 7 2,77 %  

Sommer-SFO sats per uke 740 760 20 2,7 %  

Sommer-SFO sats per dag 148 152 4 2,7 %  
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Skoler 

Leie av skolelokaler til 
overnatting, pr person 

     

Landego og Helligvær skoler 88 90 2 2,27 % Pr natt 

Andre skoler  62 64 2 3,23 % Pr natt 

 

B. Kulturskolen 
Type betalingssats Vedtatt 

sats for 
2015 

Vedtatt 
sats for 

2016 

Endring i 
beløp 

Endring 
i % 

Merknader 

 

Aktivitet: 

Fag som har fullt skoleår: 
Instrumentalopplæring, sang, 
samspillgrupper, visuelle 
kunstfag, drama, skriveverksted.  

Sats elever under 20 år 

3318 3408 90 2,71 %  

Fag som har fullt skoleår: 
Instrumentalopplæring, sang, 
samspillgrupper, visuelle 
kunstfag, drama, skriveverksted 

Sats elever over 20 år 

5150 5289 139 2,7 %  

Fag som har avkortet skoleår (30 
uker undervisning): Kulturlek 

Sats elever under 20 år 

2420 2485 

 

65 2,69 %  

Fag som har avkortet skoleår (30 
uker undervisning): Kulturlek 

Sats elever over 20 år 

3760 3862 102 2,71 %  

Instrumentleie 515 529 14 2,72 % Pr semester 

Materialavgift visuelle kunstfag 320 329 9 2,81 % Pr semester 

Salg av tjenester til lag og 
foreninger - medlemmer u/18 år 

295 303 8 2,71 % Pr time 

Salg av tjenester til lag og 
foreninger -medlemmer o/18 år 

444 456 12 2,7 % Pr time 

salg av tjenester til lag og 
foreninger, assistanse spill 

250 257 7 2,8 % Pr time 

Avgift ved elevopptredener 545 560 15 2,75 %  

Ved salg av tjenester i 
grunnskolen; tolærersystem 

353 363 10 2,83  % Pr time 
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Ved salg av lærerressurs til grunnskolen med ordinær undervisning, kreves full refusjon av lønns- 
utgiftene. 

 

Det gis 25 % søskenmoderasjon i kulturskolen (gis til søsken nr. to og evt. flere).  

Det gis ikke lenger moderasjon på tilbud nr. 2 for de som har flere tilbud i kulturskolen. 

 

C. Bodø Voksenopplæring 
Type betalingssats Vedtatt 

sats for 
2015 

Vedtatt 
sats for 

2016 

Endring i 
beløp 

Endring 
i % 

Merknader 

 

Opplæring: 

Elever med rett til opplæring i 
norsk og samfunnskunnskap 
(flyktninger og familiegjenforente 
innvandrere) får gratis 
norskopplæring. Dette tilbudet 
gis på dagtid med 25 t/u. 

0 0 0 0,0 % Pris pr under-
visningstime 

Kveldskurselever som har rett og 
plikt til norskopplæring men som 
ikke har gjennomført dette på 
dagtid kan gis gratis undervisning 
på kveldstid. 

0 0 0 0,0 % Pris pr under-
visningstime 

Det kan gis tilbud til elever med 
plikt til norskopplæring (ikke-
rettighetselever) og evt. EØS-
arbeidsinnvandrere/andre i 
ordinære grupper på dagtid hvis 
det er ledig plass. 

52 55 3 5,77 % Pris pr under-
visningstime 

 

Pris per semester: 

Kveldskurs 4 t/u. 2 kvelder i 

uka à 2 timer i 16 uker.  

4000 4 200 200 5,0 % Pr semester 
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D. Barnehage 
Type betalingssats Vedtatt 

sats for 
2015 

Vedtatt 
sats for 

2016 

Endring i 
beløp 

Endring 
i % 

Merknader 

 

Foreldrebetaling  

Hel plass, pr måned      

Halv plass: 17-24 timer  1 328    

Hel plass: Mer enn 41 timer 2 580 2 655 75 2,9 %  

Sats per ukedag 180 185 5 2,7 %  

 

I samtlige kommunale barnehager gis det 30 % moderasjon for første søsken og 50 % moderasjon for 
søsken utover det. Satsene betales for 11 måneder per barnehageår, jfr forskrift. Etter vedtak om nye 
retningslinjer i barnehagene, tilbys det nå kun hel og halv plass i barnehagene. Unntak kan gjøres i 
enkelte tilfeller. 

 

Kostpenger – per måned 

Kostpenger, lav sats  63 65 2 3,2 %   

Kostpenger, middels sats  189 193 4 2,1 %   

Kostpenger, høy sats  249 255 6 2,4 %   

 

E. Idrettsanlegg 
Type betalingssats Vedtatt 

sats for 
2015 

Vedtatt 
sats for 

2016 

Endring i 
beløp 

Endring 
i % 

Merknader 

Alle priser reguleres med prisstigning, de fleste priser er avrundet til nærmeste hele 5. 

Idrettshaller/friidrettsanlegg (Mørkvedlia)/25m basseng 

Idrettslagenes egenandel for 
trening barn/unge 

110 112 2 1,8 %   

Arrangement 
barn/ungdom/voksne og trening 
voksne 

290 300 10 2,6 %   

Gymnastikksaler og 12m basseng 

Trening barn/ungdom 0 0 0 0,0 %  

Trening voksne  195 200 5 2,6 %  

Kunstgress-/fotballbaner 11’er baner 

Trening barn/ungdom 220 224 4 1,8 %  

Arrangement barn/ungdom 390 400 10 2,6 %  
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Trening og arrangement voksne 780 800 20 2,6 %  

Naturgress/undervarme Dobbelt sats    

På halv (eller mindre) bane endres prisene forholdsmessig 

Bestemorenga 

Arrangement 2 655 2 700 45 1,7 %  

Prisliste fotballkamper kommunale kunstgressbaner 

11-er senior 1 585 1 620 35 2,2 %  

11-er aldersbestemt 15-19 år 790 810 20 2,5 %  

11-er aldersbestemt 13-14 år 595 610 15 2,5 %  

7-er aldersbestemt 195 200 5 2,6 %  

5-er aldersbestemt 105 112 7 6,7 %  

Bedrift/Old Boys, 7-er 390 400 10 2,6 %  

Prisliste fotballkamper Nordlandshallen/Aspmyra st. barn/unge 

11-er aldersbestemt 15-19 år 1 145 Jfr 
under 

   

11-er aldersbestemt 13-14 år 765 Jfr 
under 

   

Prisene i Nordlandshallen gjelder fra 1.mai til 30.september. Spektrum KF legger frem forslag til priser 
i sitt budsjett.  

Uteareal 

Leie parkeringsareal ol til kommersielle tiltak, holdes fast på 0,50 per døgn per m2. 

Bratten aktivitetspark 

Priser for mopedføreropplæring for elever justeres i takt med markedet. 

 

 Kommunale skoler og barnehager trener gratis i kommunale anlegg. 

 Fylkeskommunale og statlige skoler, bedrifter og lag fra andre kommuner betaler voksenpris. 

 For ikke-kommersielle arrangement faktureres brukerne for maksimalt 10 timer pr døgn. 

 I lagidretter skal lag påmeldt i seniorserie betale vedtatt voksenpris, uavhengig av gruppens 
forholdsmessige aldersfordeling. 

 Anlegg/selskap som Bodø kommune eier eller yter tilskudd til, forutsettes samme leiepris til 
lag/foreninger som sammenlignbare kommunale anlegg. 

 Rådmannens gis fullmakt til å vurdere at særskilte grupper kan følge satsene som for barn/ungdom, 
eventuelt fritas for leie. 

 Pris for barn/ungdom gjelder t.o.m. 19 år. 

 Arrangement/tiltak som medfører ekstraordinære kostnader, utover det som anses normalt, kan 
belastes leietaker. Slike kostnader kan f.eks. være ekstra forbruk av strøm/vann, renhold, 
avfallshåndtering, brøyting, preparering etc. 

F. Bibliotek 
Type betalingssats Vedtatt 

sats for 
Vedtatt 
sats for 

Endring i 
beløp 

Endring 
i % 

Merknader 
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2015 2016 

Gebyrer for lånekort, varsel om forfall og erstatning for tapt materiell. Bibliotekets priser er 
generelt noe høyere enn landsgjennomsnittet, og justeres derfor ikke. 

Gebyr lånekort: 

Glemt lånekort 10 10 0 0,0 %  

Tapt lånekort 31 31 0 0,0 %  

 

Varselgebyr: 

1. varsel 3 uker etter forfall 31/62 31/62 0 0,0 % Barn/voksen 

2. varsel 5 uker etter forfall 57/120 57/120 0 0,0 % Barn/voksen 

3. varsel 7 uker etter forfall Erstatningskrav/regning    

 

Erstatningskrav for tapt materiell (i skranke/komm.faktura): 

Fagbøker 425/545 425/545 0 0,0 % Barn/voksen 

Skjønnlitteratur voksen 360/480 360/480 0 0,0 %  

Skjønnlitteratur barn 225/340 225/340 0 0,0 %  

Tegneserier/tidsskrifter 105/160 105/160 0 0,0 %  

Tegneseriebøker 205/290 205/290 0 0,0 %  

Video/CD 245/350 245/350 0 0,0 %  

Lydbøker inntil 4 enheter 295/405 295/405 0 0,0 %  

Lydbøker over 4 enheter 520/640 520/640 0 0,0 %  

Digibøker/digikort Som lydbøker Som lydbøker    

Mikrofilm 405/520 405/520 0 0,0 %  

AV-media, stoff fra lokalsamling og særlig verdifullt materiale prises i samråd med leder. Erstatning i 
skranke før krav er utstedt gir redusert pris. Erstatningskrav medfører tapt lånerett til kravet er innfridd. 
Barn regnes som voksne fra den måned de fyller 15 år.  

III. Helse- og omsorgsavdelingen 
Betaling for Vedtatt 

sats for 
2015 

Vedtatt  

sats for 
2016 

Endring i 
beløp 

Endring i 
prosent 

Merknad 

Praktisk bistand og opplæring  
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I henhold til § 8 (kapitel 2) i forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester, har 
kommunen adgang til å fastsette regler for betaling av egenandel og betalingssatser for praktisk bistand 
og opplæring etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2, nr. 6 og bokstav b, herunder for brukerstyrt 
personlig assistanse som ikke er til personlig stell og egenomsorg. Med personlig stell og egenomsorg 
menes hjelp til å stå opp og legge seg, personlig hygiene, toalettbesøk, til å kle av og på seg, hjelp til å 
spise, nødvendig tilsyn og tilsvarende grunnleggende behov. 

 

Egenandel for praktisk bistand skal ikke overstige kommunens egne utgifter til angjeldende tjeneste. 
Egenandel en kan ikke settes høyere enn at vedkommende beholder tilstrekkelig til å dekke personlige 
behov, og bære sitt ansvar som forsørger. Egenandel beregnes på grunnlag av husstandens samlende 
skattbare nettoinntekt før særfradrag. Når praktisk bistand ytes til ektepar/samboere, hvor begge har 
tildelt tjeneste, skal betaling begrenses ved at timer sees samlet. 

 

I Proposisjon til Stortinget (Prop. 1 S 2015-2016) er maksimal egenandel per måned for praktisk bistand 
for de med inntekt under 2 G, justert fra kr 186 til kr 190. 

 

Maks betaling per måned øker med 2 timer per uke i forhold til forgående gruppe. Dvs. gruppen mellom  

3-4 G betaler for inntil 4 timer per måned (4 * kr 442 = kr 1 768). Gruppen mellom 4-5 G betaler for inntil 
6 timer per måned (6 * kr 442 = kr 2 652). For gruppen mellom 2-3 G nås taket ved 2,5 timer  

(2,5 * kr 435 = kr 1087).  

Pris for tjenesten 435    442    7 1,6 % Kostnad per time 

I tillegg fastsettes følgende utgiftstak for egenandel per måned: 

0-2 G:               0 - 180 135 186    190    4 2,1 % Maks per måned 

2-3 G:   180 136 - 270 203 1 087 1 105   18 1,6 % Maks per måned 

3-4 G:   270 204 - 360 271 1 740 1 768   28 1,6 % Maks per måned 

4-5 G:   360 272 - 450 339 2 610 2 652   32 1,6 % Maks per måned 

5-6 G:   450 340 - 540 407 3 480 3 536   56 1.6 %   Maks per måned 

6-7 G:   540 408 - 630 475     4 350 4 420   70 1,6 % Maks per måned 

7-8 G:   630 476 - 720 543  5 220 5 304   84 1,6 % Maks per måned 

8-9 G:   720 544 - 810 611  6 090 6 188   98 1,6 % Maks per måned 

Og så videre f.eks.  12-13 G 9 570 9 724 154 1.6 % Maks per måned 

Dagsenteropphold 
 

 

Drift av dagsenter er ikke en lovpålagt oppgave. Brukere som har vedtak om transport til og fra tilbudet, 
betaler i henhold til bystyrets vedtak om brukertransport.   
 

Pris for tjenesten 0      80    80 100 % Per dag 

Trygghetsalarm 
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Trygghetsalarm er ikke en lovpålagt oppgave, men tilbys av Bodø kommune som en servicetjeneste. 
Bruker dekker selv engangsutgifter til installasjon, nedkopling og eventuelt flytting med kr 948.  

Dersom trygghetsalarm innvilges som erstatning for tilsyn, dekkes engangskostnader og månedlige 
utgifter av kommunen.   

Trygghetsalarm  378 385   7 1,8 % Per måned 

Tillegg for GSM-abonnement  100 100   0 0 % Per måned 

Engangskostnader - installasjon, 
nedkopling og flytting 

   923 948   25 2,7 % 
Pris fra 
leverandør 

Matombringing 

Bruker betaler for antall leverte middager. Avbestilling og oppsigelsesfrist er 14 dager.  

Pris per middag  77   80   3 3,9 % Enhetspris 

Pris per kveldsmåltid  26   27   1 2,7 % Enhetspris 

Pris per frokost  26   27   1 2,7 % Enhetspris 

Brukertransport  

Brukeren betaler en sats tilsvarende buss-sone 1 i Bodø som for tiden er kr 40.  

Billettpris per tur  35   40   5 14,3 % Enhetspris 

Korttidsopphold i institusjon 

Jf. forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester (kapitel 1), kan kommunen kreve 
egenandel for opphold i institusjon som nevnt i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 
bokstav c, når kommunen helt eller delvis dekker utgiftene til opphold i slik institusjon, eller har stillet 
garanti for oppholdet. Det kan likevel ikke kreves egenandel for: 
a) korttidsopphold som primært ytes for å avlaste pårørende i deres omsorgsoppgaver 
b) døgnplasser som kommunen oppretter for tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp.  

 

Egenandel for korttidsopphold i institusjon endres i følge Prop. 1 S (2015-2016) fra kr 147 til kr 150 per 
døgn, og fra kr 77 til kr 80 per dag/natt.  

Dag og nattopphold i institusjon 

Dag/nattopphold  77   80   3 3,9 % Per dag/natt 

Døgnopphold i institusjon 

Brukeren betaler for antall liggedøgn. Har brukeren vært på institusjon i minst 60 døgn per kalenderår, 
kreves det vederlag som for langtidsopphold. Dette gjelder også for rehabiliteringsopphold.  

Døgnopphold i institusjon  147  150   3 2,0 % Per liggedøgn 

Langtidsopphold i institusjon  
 

Ifølge § 3 i forskrift om egenandeler skal det av inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp, fratrukket et 
fribeløp per år, kreves betalt 75 prosent årlig. Av inntekter utover folketrygdens grunnbeløp betales 
inntil 85 prosent. Betalingen begrenses slik at enhver har i behold til eget bruk minst 25 prosent av 
folketrygdens grunnbeløp i tillegg til fordelen av fribeløpet. Departementet foreslår i Prop. 1 S (2015-
2016) å øke fribeløpet fra kr 7 500 til kr 7 800 per år. 

De som selv uten ønske det legges på dobbeltrom, får redusert egenandel ved at det tilstås et fribeløp 
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som justeres fra kr 36 200 til kr 37 250 i 2016 jf. Prop. 1 S (2015-2016) 

Fribeløp i enkeltrom   7 500   7 800   300 4,0 % Per år 

Fribeløp i dobbeltrom  36 200 37 250 1 200 2,9 % Per år 

 

IV. Teknisk avdeling 
Type betalingssats  Vedtatt 

sats for 
2015 

Vedtatt sats 
for 2016 

Endring 
i beløp 

Endring 
i % 

Merknader 

 

 

Abonnementsgebyr vann bolig  550 550 0 0,0 % eks. mva 

Abonnementsgebyr vann Næring 550 550 0 0,0 %         « 

Vanngebyr per m3 14,83 14,83 0 0,0 %         « 

Abonnementsgebyr avløp bolig 424 450 26 6,0 %         « 

Abonnementsgebyr avløp Næring 424 450 26 6,0 %         « 

Avløpsgebyr per m3 12,19 12,92 0,73 6,0 %         « 

Slamtømming 700 700 0 0,0 %         « 

Renovasjonsgebyret 56 56 0 0,0 %         « 

Det foreslås å følge de satser som vedtas av representantskapet i IRIS Salten IKS. Det kommunale påslag 
vedrørende avfallsgebyret videreføres per 1/1-2016 og settes til 56,- eks mva. 

 

Bygge-, plan-, fradeling- og oppmålingssaker 

Gebyrregulativet reguleres per 1/1-16 i tråd med gjeldende indeks for statens kartverk 

Diverse priser  

Meglerpakken 1 500 1 500 0 0 Beh. gebyr 

Arbeidsvarlsing/skiltplan 1 000 1 000 0 0 Beh. gebyr 

Avkjørselssøknad 3 000 3 000 0 0 Beh. gebyr 

Billettpriser M/S Helligvær 

Barn 11 15 4 36 %  

Klipperkort barn 110 150 40 36 %  

Voksen 22 25 3 13 %  

Klippekort voksen 220 250 30 13 %  

Leie av båt per time eks mva 2 000 2 000 0 0 %  

Saksbehandling tekniske anlegg 

Gravemeldingstjenesten 1 500 1 800 300 20 % Per utstedt 
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gravemelding 

Plangodkjenning anlegg under 
10.000 m2 

0 5 000 5 000 Ny Beh. gebyr 

Plangodkjenning anlegg  

10.000 – 50.000m2 

0 10 000 10 000 Ny Beh. gebyr 

Plangodkjenning anlegg 
50.000m2 og over 

0 30 000 30 000 Ny Beh. gebyr 

Utslippstillatelse slamavskiller 

Forurensningsforskrift kap.12 

0 2 500 2 500 Ny Beh. gebyr 

Tiltaksplan Forurensningsforskrift 
kap. 2 

0 5 000 5 000 Ny Beh. gebyr 

Utslippstillatelse oljeholdig 
avløpsvann forurensnings – 

forskrift kap. 15 

0 5 000 5 000 Ny Beh. gebyr 

Tilsyn utslippstillatelse olje-holdig 
avløpsvann forurensningsforskrift 
kap. 15 

0 3 000 3 000 Ny Beh. gebyr 

Parkering      

Sone 1 per time 21 
26 
32 
32 

23 
28 
35 
35 

2 
2 
3 
3 

10 %  

Sone 2 per time 10 15 5 50 %  

- månedskort 300 600 300 100 %  

- halvårskort 1 500 3 000 1 500 100 %  

- årskort 2 500 5 000 2 500 100 %  

Beboere i sone 2 uten parkeringsmulighet på egen tomt kan søke om rabattert årskort til 2500,-. 

Forhold som må bekreftes: 

 Folkeregistrert bostedsadresse 

 Ikke parkeringsmulighet på egen tomt 

 Kjøretøy må være registrert på person som bor på adressen 
 

Feiing, priser eks mva 

Bolig 1 og 2 etasjer 341 350 9 2,6 % Per pipeløp 

Boliger 3 etasjer og over 471 483 12 2,5 % Per pipeløp 

Forretninger med større 
fyringsanlegg 

1 081 1 110 29 2,7 %  

Industripiper per meter 110 113 3 2,7 %  

Ekstrafeiing utenom rute 718 737 19 2,6 %  
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V. Bodø kirkelige fellesråd 
Type betalingssats Vedtatt 

sats for 
2015 

Vedtatt 
sats for 

2016 

Endring i 
beløp 

Endring 
i % 

Merknader 

 

Avgift for feste av grav 

Feste av kistegrav ved siden av fri 
grav (0-20 år) 

176 180 4 2,3 %  

Feste av kistegrav (20-40 år) 246 255 9 3,7 %  

Feste av kistegrav 40-60 år) 310 320 10 3,2 %  

Feste av kistegrav (60-80 år) 367 380 13 3,5 %  

Feste av urnegrav (20-40 år) 104 110 6 5,8 %  

Feste av urnegrav (40-60 år) 142 150 8 5,6 %  

Feste av urnegrav (60-80 år) 142 150 8 5,6 %  

 

Avgift for gravlegging av personer fra andre kommuner 

Nedsetting av urne:      

på tidligere festet grav 1 600 1 660 60 3,8 %  

på ny grav 4 680 4 850 170 3,6 %  

Nedsetting av kiste:      

på tidligere festet grav 3 695 3 830 135 3,7 %  

på ny grav 9 360 9 690 330 3,5 %  

 

Avgift for kremasjon 

egne innbyggere 0 0 0 0,0 %  

personer hjemmehørende i 
andre kommuner 

5 570 5 570 0 0,0 %  
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Vedlegg 4 – Overføringer til ikke-kommunale barnehager 

Satsene er beregnet ut fra budsjetterte kostnader eks mva i kommunale barnehager, antall barn i opptaket, 
tillegg for felleskostnader og fratrekk for foreldrebetaling. Pensjonskostnader er beregnet ved å korrigere 
pensjonsutgifter for forventet premieavvik. Ved justering av forslaget til årsbudsjett må tilskuddssatsene 
justeres tilsvarende. Prisene er medregnet lønnsoppgjør og er justert med deflator. Barnetelling gjennomføres 
to ganger årlig – per 1. januar og per 1. september.  

 Sats 2015 Sats 2016  

Beregnet tilskuddssats for drift ordinære 
barnehager 

Per 
heltidsplass 

Per 
oppholdst 

Per 
heltidsplass 

Per 
oppholdst Endring i % 

Barn 0-2 år 164.310 76,07 166.613 77,14           1,4 %  

Barn 3-6 år 77,757 36,00 78.475  36,33       0,9 % 

      

Tilskuddssats for drift familiebarnehager 
(nasjonale satser) 

Per 
heltidsplass 

Per 
oppholdst 

Per 
heltidsplass 

Per 
oppholdst  

Barn 0-2 år 152.500 70,60 160.047 69,00           4,9 %  

Barn 3-6 år 116.300 53,80 122.340 52,80           5,1 %  

      

Tilskuddssats for kapital (nasjonale 
satser) 

Per 
heltidsplass 

Per 
oppholdst 

Per 
heltidsplass 

Per 
oppholdst  

Ordinære barnehager 9.500  4,40 9.374  4,34          -1,3 %  

Familiebarnehager 12.000  5,60 12.826 5,94           6,9 %  

      

Beregnet tilskuddssats for drift og 
kapital åpne barnehager 

Sats 2015 Sats 2016  
  

6-15 timer 10.736 12.523             16,6 %  

16 + timer 17.644 17.010              -3,6 %  

      

 Den enkelte barnehage har krav 100 % av vedtatte satser, opp fra 98 % i 2015. 

 Det er tatt utgangspunkt i 13 % pensjonskostnader ved beregning av tilskudd. Ikke-
kommunale barnehager som kan dokumentere vesentlig høyere pensjonsutgifter kan 
søke om å få dette kompensert. 

 

 Det er tatt utgangspunkt i nasjonale satser 2016 for familiebarnehager og for 
kapitalkostnader. Ved justering av nasjonale satser justeres kommunens satser 
tilsvarende. Det arbeides nasjonalt med å utarbeide differensierte kapitalsatser avhengig 
av barnehagenes alder. 

 

 Reduksjon av tilskudd skal vurderes for barnehager med vesentlig lavere 
bemanning/lønnskostnader og der eier tar ut urimelig høyt utbytte/overskudd  

 Barnehagene plikter å informere kommunen ved store aktivitetsendringer. 
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Vedlegg 5 – Fondsoversikter 

 

 

Ubundne driftsfond

Disposisjonsfond 2 56 89 15

Status 01. 01. 2015 8 402 384

Disponert i 2015 -150 000 PS 14/254 Næringsareal Kvalvikodden

Status 31.12.2015 8 252 384

Andre disposisjonsfond: Status 01.01.2015 Status 31.12.2015

Flyktningefond 87 773 87 773

Momskompensasjon 0 0

Premieavvik 0 0

Ubundne investeringsfond

Kapitalfond 2 54 00 01

Status 01. 01. 2015 7 517 887

Status 31.12.2015 7 517 887

Tomteutbyggingsfond 2 54 00 03

Status 01. 01. 2015 57 545 535

Disponert i 2015 -26 355 600 PS 14/152 Kjøp av Vågøynes gård

Status 31.12.2015 31 189 935

Det tas forbehold om at det kan komme endringer i forbindelse med korrigeringer i årsoppgjør 2015

K  o  m m e  n  t  a  r  e  r 

K  o  m m  e  n  t  a  r  e  r 

K  o  m  e  n  t  a  r  e  r 
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Vedlegg 6 – Økonomiske oversikter  
Økonomisk oversikt - drift. Tall i 1000 kr. Regnskap 

2014 
Budsjett 

2015 
Budsjett 

2016 
Budsjett 

2017 
Budsjett 

2018 
Budsjett 

2019 

Driftsinntekter             

Brukerbetalinger -128 550 -131 336 -137 907 -139 769 -139 769 -139 769 

Andre salgs- og leieinntekter -307 543 -318 037 -310 433 -310 444 -310 494 -310 494 

Overføringer med krav til motytelse -391 444 -350 778 -354 052 -355 756 -354 294 -348 346 

Rammetilskudd -1 149 034 -1 140 451 -1 191 353 -1 188 635 -1 196 826 -1 204 164 

Andre statlige overføringer -79 191 -76 186 -98 471 -104 754 -109 024 -110 814 

Andre overføringer -4 997 -1 166 -4 309 -4 449 -4 449 -4 449 

Skatt på inntekt og formue -1 164 614 -1 227 826 -1 306 710 -1 328 923 -1 351 513 -1 374 487 

Eiendomsskatt -96 422 -107 100 -145 600 -178 600 -179 600 -180 600 

Andre direkte og indirekte skatter -212 -150 -150 -150 -150 -150 

Sum driftsinntekter -3 322 007 -3 353 030 -3 548 985 -3 611 480 -3 646 119 -3 673 273 

              

Driftsutgifter             

Lønnsutgifter 1 647 842 1 661 318 1 736 362 1 786 373 1 794 125 1 767 710 

Sosiale utgifter 349 060 357 983 377 072 381 672 381 727 380 871 

Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 495 482 368 468 478 294 478 248 477 117 475 458 

Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 420 599 521 124 522 420 512 981 512 681 511 995 

Overføringer 321 618 246 039 257 685 252 031 252 976 253 390 

Avskrivninger 148 088 136 149 136 240 136 240 136 240 136 240 

Fordelte utgifter -114 234 -47 733 -77 718 -77 718 -77 718 -77 718 

Sum driftsutgifter 3 268 454 3 243 348 3 430 354 3 469 826 3 477 147 3 447 946 

              

Brutto driftsresultat -53 553 -109 682 -118 631 -141 654 -168 972 -225 327 

              

Finansinntekter             

Renteinntekter og utbytte -68 590 -64 406 -55 409 -53 828 -55 541 -61 963 

Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) -2 184 0 0 0 0 0 

Mottatte avdrag på utlån -755 -331 -331 -331 -331 -331 

Sum eksterne finansinntekter -71 528 -64 737 -55 740 -54 159 -55 872 -62 294 

              

Finansutgifter             

Renteutgifter og låneomkostninger 116 933 126 108 113 042 116 779 111 070 136 553 

Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 125 0 0 0 0 0 

Avdrag på lån 195 324 195 611 195 875 212 221 246 961 284 256 

Utlån 1 508 902 902 902 902 902 

Sum eksterne finansutgifter 313 890 322 621 309 819 329 901 358 932 421 710 

              

Resultat eksterne finanstransaksjoner 242 362 257 885 254 079 275 743 303 061 359 416 
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Motpost avskrivninger -148 088 -136 149 -136 240 -136 240 -136 240 -136 240 

Netto driftsresultat 40 722 12 053 -792 -2 151 -2 151 -2 151 

              

Interne finanstransaksjoner             

Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 0 0 0 0 0 0 

Bruk av disposisjonsfond -45 087 -16 972 0 0 0 0 

Bruk av bundne fond -22 283 -299 -10 070 -10 070 -10 070 -10 070 

Bruk av likviditetsreserve 0 0 0 0 0 0 

Sum bruk av avsetninger -67 370 -17 271 -10 070 -10 070 -10 070 -10 070 

              

Overført til investeringsregnskapet 3 438 1 500 4 682 6 041 6 041 6 041 

Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 0 0 0 0 0 0 

Avsatt til disposisjonsfond 2 530 195 6 000 6 000 6 000 6 000 

Avsatt til bundne fond 16 010 3 523 180 180 180 180 

Avsatt til likviditetsreserven 0 0 0 0 0 0 

Sum avsetninger 21 978 5 218 10 862 12 221 12 221 12 221 

              

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk -4 670 0 0 0 0 0 

       Økonomisk oversikt - investering.  Tall i 1000 kr. Regnskap 
2014 

Budsjett 
2015 

Budsjett 
2016 

Budsjett 
2017 

Budsjett 
2018 

Budsjett 
2019 

Inntekter             

Salg av driftsmidler og fast eiendom -51 921 -31 150 -28 500 -64 000 -52 000 -178 650 

Andre salgsinntekter -7 964 0 0 0 0 0 

Overføringer med krav til motytelse -82 706 -25 450 -71 350 -56 349 -105 378 -71 349 

Kompensasjon for merverdiavgift -115 249 -38 010 -75 026 -160 292 -177 290 -150 440 

Statlige overføringer 0 -1 140 0 0 0 0 

Andre overføringer -10 650 -500 0 0 0 0 

Renteinntekter, utbytte og eieruttak 0 0 0 0 0 0 

SUM INNTEKTER -268 490 -96 250 -174 876 -280 641 -334 668 -400 439 

              

Utgifter             

Lønnsutgifter 3 306 0 0 0 0 0 

Sosiale utgifter 902 0 0 0 0 0 

Kjøp av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod. 785 004 315 490 456 555 818 318 870 110 703 410 

Kjøp av varer og tj som erstatter kommunal tj.prod 370 0 0 0 0 0 

Overføringer 115 849 38 010 75 026 160 292 177 290 150 440 

Renteutg, provisjoner og andre finansutg 0 0 0 0 0 0 

Fordelte utgifter 0 0 0 0 0 0 

SUM UTGIFTER 905 431 353 500 531 581 978 610 1 047 400 853 850 

              

Finanstransaksjoner             

Avdrag på lån 27 408 51 885 34 852 37 478 41 812 196 812 

Utlån 64 933 104 541 104 682 104 541 104 541 104 541 
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Kjøp av aksjer og andeler 84 076 41 500 0 1 500 1 500 1 500 

Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0 0 0 

Avsatt til ubundne investeringsfond 65 157 31 150 28 500 64 000 52 000 28 650 

Avsatt til bundne investeringsfond 93 0 0 0 0 0 

Avsatt til likviditetsreserve 0 0 0 0 0 0 

Sum finansieringstransaksjoner 241 667 229 076 168 034 207 519 199 853 331 503 

              

Finansieringsbehov 878 607 486 326 524 739 905 488 912 585 784 914 

              

Dekket slik:             

Bruk av lån -594 317 -390 241 -475 555 -852 319 -859 082 -726 961 

Salg av aksjer og andeler 0 0 0 0 0 0 

Mottatte avdrag på utlån -117 627 -35 885 -36 802 -40 428 -44 762 -49 212 

Overføringer fra driftsregnskapet -3 438 -1 500 -4 682 -6 041 -6 041 -6 041 

Bruk av tidligere års overskudd 0 0 0 0 0 0 

Bruk av disposisjonsfond -4 700 0 0 0 0 0 

Bruk av bundne driftsfond -12 282 -52 750 0 0 0 0 

Bruk av ubundne investeringsfond -146 243 -5 950 -7 700 -6 700 -2 700 -2 700 

Bruk av bundne investeringsfond 0 0 0 0 0 0 

              

Sum finansiering -878 607 -486 326 -524 739 -905 488 -912 585 -784 914 

              

Udekket/udisponert 0 0 0 0 0 0 

        

 

Budsjettskjema 1A - drift (tall i 1000 kr) Regnskap 
2014 

Budsjett 
2015 

Budsjett 
2016 

Budsjett 
2017 

Budsjett 
2018 

Budsjett 
2019 

Skatt på inntekt og formue -1 164 614 -1 227 826 -1 306 710 -1 328 923 -1 351 513 -1 374 487 

Ordinært rammetilskudd -1 149 034 -1 140 451 -1 191 353 -1 188 635 -1 196 826 -1 204 164 

Skatt på eiendom -96 422 -107 100 -145 600 -178 600 -179 600 -180 600 

Andre direkte eller indirekte skatter -212 -150 -150 -150 -150 -150 

Andre generelle statstilskudd -79 191 -76 186 -98 471 -104 754 -109 024 -110 814 

Sum frie disponible inntekter -2 489 474 -2 551 713 -2 742 284 -2 801 062 -2 837 113 -2 870 215 

              

Renteinntekter og utbytte -68 590 -64 406 -55 409 -53 828 -55 541 -61 963 

Gevinst på finansielle instrumenter -2 184 0 0 0 0 0 

Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter 116 933 126 108 113 042 116 779 111 070 136 553 

Tap på finansielle instrumenter 125 0 0 0 0 0 

Avdrag på lån 195 324 195 611 195 875 212 221 246 961 284 256 

Netto finansinntekter/-utgifter 241 608 257 314 253 508 275 172 302 490 358 845 

              

Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk 0 0 0 0 0 0 

Til ubundne avsetninger 16 010 3 523 180 180 180 180 
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Til bundne avsetninger 2 530 195 6 000 6 000 6 000 6 000 

Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk 0 0 0 0 0 0 

Bruk av ubundne avsetninger -45 087 -16 972 0 0 0 0 

Bruk av bundne avsetninger -22 283 -299 -10 070 -10 070 -10 070 -10 070 

Netto avsetninger -48 830 -13 553 -3 890 -3 890 -3 890 -3 890 

              

Overført til investeringsbudsjettet 3 438 1 500 4 682 6 041 6 041 6 041 

Til fordeling drift -2 293 258 -2 306 452 -2 487 985 -2 523 740 -2 532 473 -2 509 220 

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 2 288 587 2 306 452 2 487 985 2 523 740 2 532 473 2 509 220 

Mer/mindreforbruk -4 670 0 0 0 0 0 

       

       

       Budsjettskjema 2A - investering (1000 kr) Regnskap 
2014 

Budsjett 
2015 

Budsjett 
2016 

Budsjett 
2017 

Budsjett 
2018 

Budsjett 
2019 

Investeringer i anleggsmidler 905 431 353 500 531 581 978 610 1 047 400 853 850 

Utlån og forskutteringer 64 933 104 541 104 682 104 541 104 541 104 541 

Kjøp av aksjer og andeler 84 076 41 500 0 1 500 1 500 1 500 

Avdrag på lån 27 408 51 885 34 852 37 478 41 812 196 812 

Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0 0 0 

Avsetninger 65 250 31 150 28 500 64 000 52 000 28 650 

Årets finansieringsbehov 1 147 097 582 576 699 615 1 186 129 1 247 253 1 185 353 

              

Finansiert slik:             

Bruk av lånemidler -594 317 -390 241 -475 555 -852 319 -859 082 -726 961 

Inntekter fra salg av anleggsmidler -51 921 -31 150 -28 500 -64 000 -52 000 -178 650 

Tilskudd til investeringer -10 650 -1 640 0 0 0 0 

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -115 249 -61 335 -108 152 -96 777 -150 140 -120 561 

Kompensasjon for merverdiavgift -200 333 -38 010 -75 026 -160 292 -177 290 -150 440 

Andre inntekter -7 964 0 0 0 0 0 

Overført fra driftsregnskapet -3 438 -1 500 -4 682 -6 041 -6 041 -6 041 

Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0 0 0 

Bruk av avsetninger -163 226 -58 700 -7 700 -6 700 -2 700 -2 700 

Sum finansiering -1 147 097 -582 576 -699 615 -1 186 129 -1 247 253 -1 185 353 

              

Udekket/udisponert 0 0 0 0 0 0 
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Vedlegg 7 – HO – Forslag til tiltak og konsekvenser 

Nr. anvisning viser tilbake til tiltakstabell i rådmannens forslag.  

Adm. prioritering er angitt med tall fra 1-23. Tiltak med laveste tall foreslås gjennomført først. Ved evt. politisk omdisponering av midler foreslår rådmannen 
at midler legges inn mot tiltak med høyest tall. 

                                       

Pleie- og omsorg 

Tjenesteområdene: Institusjon, Hjemmetjenesten og Miljøtjenesten 

Nr Tiltaksnavn Beskrivelse Tids-

perspektiv 

Besparelse Konsekvenser Prioritet Årsverk 

21 Midlertidig reduksjon 

øyeblikkelig-hjelp 

plasser 

 2016 3 500 000,-  Redusert kapasitet i tilbudet. 

 Svekket tillit. 

 Omdømmet vil bli svekket. 

 Økt press på rask utskrivelse fra 

KAD med økt risiko for 

reinnleggelse i KAD eller sykehus. 

 Flere sykehusinnleggelser av 

pasienter som kunne vært håndtert 

utenfor sykehus. 

Samhandlingsreformens intensjoner 

vil motarbeides. 

 Økt etterspørsel etter 

korttidsopphold etter 

sykehusinnleggelse. 

 Kutt i stillinger, oppsigelser ved 

reduksjon i antall plasser. 

 Mindre attraktivt å søke denne type 

stilling og kanskje i Sølvsuper HVS 

generelt. 

 Demoraliserende for de dedikerte 

ansatte som jobber med tilbudet i 

 

7 
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dag. 

22 Ingen økt kapasitet på 

Hovdejordet sykehjem 

Ikke bygge om 3 etasje som i dag er 

boliger, til 12 sykehjemsplasser. 

2016/ 2017 Planlagt 

investeringskostnad

i 2016 (15,1 mill 

kr), og drift 2017 

tatt ut av 

rådmannens 

forslag. 

(10 200 000,-) 

 Ingen økt kapasitet på 

sykehjemsplassene i 

økonomiplanperioden. 

 Økt press på hjemmetjenesten. 

 Vil medføre mangel på plasser for 

borgere med atferdsutfordringer 

både innenfor demens, men spesielt 

innenfor psykisk helse jfr. 

Samhandlingsreformen og innføring 

betaling for overliggerdøgn til 

Spesialisthelsetjenesten   

 

2 

 

- 

23 Midlertidig stenging av 

en sykehjemsavdeling 

 

 

Redusere antall sykehjemsplasser med 19 

plasser 

Fra 1.5.2016 7 483 466,- 

(11 500 598,-) 

 Økt press på hjemmetjenesten. 

 Høyere terskel for tildelt 

langtidsplass. 

 Omplassering/ oppsigelse av 

medarbeidere. 

 Flytting av beboere til andre 

sykehjem. 

 Høyere terskel for langtidsplass, økt 

blokkering av korttidsplasser, økte 

klager, økt mediafokus, økt bruk av 

dobbeltrom, økte behov i 

hjemmetjenesten – kan oppstå behov 

for tilstedeværelse i 

hjemmetjenesten. 

 Økte vedtak utover budsjett for å 

ivareta nødvendig helsehjelp  vil 

medføre aktivitetsavvik ved 

innføring ABF. 

 Pr i dag høy sirkulasjon i 

langtidsplassene, somatikk 70% i 

løpet av 1 år. Det vil si at 70 % av 

pasientene i  plassene skiftes ut i 

løpet av 1 år 

 

23 

 

19,0 
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24 Hverdagsrehabilitering 

 

 

 

 

 

 

Satsingsområde etter gode resultat, 

pilotprosjekt 2013. Implementert i drift 

2014. For å oppnå høy effekt kreves det en 

omfattende holdningsendring, nye rutiner 

for dokumentasjon, informasjon og 

samhandling, som krever tid. Forankring: 

politisk og i kommuneplans samfunnsdel 

og er en del av «Ny virkelighet-ny 

velferd». Nasjonal satsing pr i dag 122 

kommuner i gang, forskning i 40 

kommuner- rapport februar 2016. 

Fra 1.4.2016 4 352 000,- 

(5 803 000,-) 

 Vedtaksvekst i hjemmetjenesten, pga 

mindre mulighet for rehabilitering 

og forebygging. 

 Redusert fokus på forebygging, 

mestring og ressurser i møte med 

tjenestemottaker. 

 Redusert hverdagsmestring og 

kvalitet for brukere. 

 Stopp i prosessen i fht å oppnå den 

holdningsendring, som må til for å 

møte fremtidens 

omsorgsutfordringer. 

 Omplassering/ oppsigelse av 

medarbeidere. 

 

16 

 

9,0 

 

 

 

 

 

 

 

25 Avvikle Seniorhelse Forebyggende tiltak rettet mot 

alderspensjonister 

Antall 250 besøk pr år  

Fra 1.5. 2016 800 000,- 

(1,2 mill kr) 

 Opphør av forebyggende 

hjemmebesøk til alle 80-åringer, 

kurs, kartlegging og veiledning slik 

at den enkelte eldre kan ta ansvar for 

egen helse og livssituasjon 

 Omplassering/oppsigelse av 

medarbeidere 

 

15 

 

2,0 

26 

 

Avvikle 

Frisklivssentralen 

Avvikle Frisklivstilbud til voksne i alderen 

18-67 år, som står i fare for/ relativt nylig 

har utviklet livsstilsrelatert sykdom. 

Cirka 70  brukere i ordinær behandling 

Fra 1.4. 2016 1 474 000,- 

(2,2 mill kr) 

 Opphør av arbeid knyttet til endring 

av levevaner hos voksne i risiko. 

 Økt risiko for utvikling av 

livsstilsrelatert sykdom.  

 Større behov for helse og 

omsorgstjenester. 

 Individuelle og 

samfunnsøkonomiske gevinster 

reduseres. 

 Omplassering/oppsigelse av 

medarbeidere 

 

12 

 

3,5 

27 Avvikle Villa Vekst  Nedleggelse 

 

Fra 1.4. 2016 2 948 000,- 

(4,4 mill kr)  

 Cirka 150 faste brukere mister sitt 

daglige aktivitetstilbud. Vil bli 

sittende hjemme. Vil resultere i nye 

vedtak fra Oppfølgingstjenesten 

eller økte vedtak hos de som allerede 

er brukere. Hvis de 150 brukerne i 

snitt øker med 2 timers individuell 

oppfølging vil det utgjøre 14 nye 

årsverk i Hjemmetjenesten. 

 Økt søknad om vedtak 

 

9 

 

5,9 
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oppfølgingstjeneste psykisk helse, 

strengere kriterier, flere avslag, flere 

klager. 

 Økt behov for støttekontakt. 

 Økte driftskostnader.  

 Omplassering/oppsigelse av 

medarbeidere 

28 Avvikle Sentrum 

dagsenter 

Opphør av dagtilbud. 

51 eldre brukere  

Fra 1.5.2016 1 228 049,- 

(1 859 350,-) 

 Økt pårørendebelastning. 

 Økte hjemmetjenester. 

 Raskere behov for institusjonsplass. 

 Økt risiko for uønskede hendelser. 

 Omplassering/oppsigelse av 

medarbeidere. 

 

22 

 

2,72 

29 Avvikle Tverlandet 

dagsenter  

Opphør dagtilbud for demente 

10 plasser   

5 dager/uke 

15 brukere 

Fra 1.5.2016 1 540 000,- 

(2 310 000,-) 

 

 Økt pårørendebelastning, økte 

hjemmetjenester og raskere behov 

for institusjonsplasser. 

 Økt risiko for uønskede hendelser. 

 Omplassering/oppsigelse av 

medarbeidere. 

 

21 

 

3,0 

30 Avvikle Tverlandet 

aktivitetssenter 

TBSS  inklusiv kafe 

Ca 1000 besøkende/år 

50 frivillige  

Fra 1.4. 2016 2 010 000,- 

(3 000 000,-) 

 

 Opphør av nærmiljøfunksjon, ingen 

tilrettelegging av frivillighet. 

 Økt isolasjon og ensomhet. 

 Økt risiko for depresjon, ernæring og 

etterspørsel etter andre kommunale 

tjenester. 

 Omplassering/oppsigelse av 

medarbeidere. 

 

11 

 

3,8 

31 Avvikle Inn på tunet Dagplass for hjemmeboende demente – 

ofte stor avlastende effekt for pårørende, 

samt god oppfølging i fht sosialt samvær, 

ernæring mm 

Fra 1.5.2016 100 000,- 

(150 000,-) 

 Øke antall søknader til langtidsplass, 

samt øke vedtakene i 

hjemmetjenesten for å ivareta 

lovpålagt helse og omsorg.  

 Økt pårørendebelastning. 

20  

32 Avvikle Stadiontunet 

dagsenter 

Opphør av dagtilbud 

55 eldre brukere 

Fra 1.5.2016 1 579 000,- 

(2 410 888,-) 

 Økt pårørendebelastning. 

 Økte hjemmetjenester. 

 Raskere behov for institusjonsplass. 

 Økt risiko for uønskede hendelser. 

 Omplassering/oppsigelse av 

medarbeidere. 

 

18 

 

3,5  

33 Avvikle Sølvsuper 

aktivitetssenter 

Opphør av dagtilbud 

19 yngre brukere 

Fra 1.4.2016 2 836 000,- 

(3 781 141,-) 

 Økt pårørendebelastning. 

 Økte hjemmetjenester. 

 Raskere behov for institusjonsplass. 

 

17 

 

6,8 
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33 eldre brukere   Økt risiko for uønskede hendelser. 

 Omplassering/oppsigelse av 

medarbeidere. 

34 Avvikle 

frivillighetskoordinator 

Sølvsuper helse- og 

velferdssenter 

Avvikle nyopprettet stilling for å 

koordinere frivillighetsarbeidet. 

Fra 1.5.2016 178 000,- 

(266 574,-) 

 Ingen koordinering og oppfølging av 

frivillige. Frivillighetsarbeidet 

avvikles. 

 

13 

 

0,5 

35 Avvikle Skjerstad 

dagsenter 

Skjerstad dagsenter – åpent 3 dager/uka – 

flere lokasjoner 

Vel 3000 besøk/år 

Aktivitetstilbud på sykehjem 1/uka  

Fra 1.4. 2016 542 000,- 

(809 000,-) 

 

 Eneste aktivitetstilbud i denne 

bydelen. 

 Økt isolasjon og ensomhet. 

 Økt risiko for depresjon, ernæring og 

etterspørsel etter andre kommunale 

tjenester. 

 Redusert aktivitetstilbud i sykehjem. 

 Omplassering/ oppsigelse av 

medarbeidere. 

 

10 

 

37 Forsinket ferdigstillelse 

botilbud 6+4 

Dagens situasjon: 

 

 6 voksne som bor i foreldrehjem med 

vesentlig stort omsorgsbehov – 

beskrevet som uholdbar mtp 

foreldenes situasjon og helse 

 Løpende utgifter pr dd i form av 

o Ordinær avlastning 

o Privatavlastning  

o Ferieavlastning  

o Ekstraordinær avlastning 

ved behov 

o Omsorgslønn 

o BPA 

o Dagtilbud 

o Transport 

o Helsetjenester i hjemmet 

 Bygget er prosjektert, planlagt og 

tilpasset tjenestemottakernes behov – 

ferdigstillelse 2017 

2016 12 577 000,-  Dagens situasjon fortsetter til bygget 

er ferdigstilt. 

 De bygger hus eller kjøper 

leiligheter privat, evt. hver for seg -> 

kommunen må uansett gi nødvendig 

helsehjelp av samme størrelse som 

planlagt, mulig dyrere hvis ikke 

samlokalisert.  

 Løftebrudd ->Sterk uro i 

foreldregruppa -> svekket 

omdømme og tillit.  

 Påvirker muligheter for foreslått 

nedtrekk i avlastning / dagtilbud. 

 

Tiltaket 

ligger inne i 

rådmannens 

forslag med 

forsinket 

oppstart 

grunnet 

byggetid. 

 

38 Reduksjon 

avlastning/dagtilbud 

miljøtjenesten 

 

Dagens situasjon avlastning: 

 

 Stadion avlastning: 4 plasser i 

rullestoltilpasset miljø 

2016- 

2019 

4 000 000,- 

(13 100 000,-) 

Fremtidig situasjon avlastning: 

 Innebærer at dagens 

avlastningskapasitet reduseres med 1 

plass. 

Adm. 

tiltak. 

(mandat: 

etablering 
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Samt reduksjon i 

transportkostnader 
 Tiurveien avlastning: 5 plasser, 

fordelt i 5 boenheter 

 Lillebølgen: ½ plass til ordinær 

avlastning og ½ kriseplass som er 

ledig pt – kan belegges med ordinær 

avlastning 

 Vollveien 28 a har en hel plass for en 

bruker som pt er avlastning 

 Vollveien 28 a skal etablere ½ plass 

avlastning i tillegg til den over 

 

 

Dagens situasjon dagtilbud: 

 

 21 brukere på dagaktivitet på Symra 

dagsenter 

 6 brukere mottar SFO tjenester via 

Symra 

 8 har tilbud i Notveien 

 4 har tilbud på Bopro (Bodø ved) 

 Bodø kommune 4 kommunale plasser 

i Klinkerveien. 

 

 Ingen kapasitet til å ta i mot nye 

vedtak, fare for flere klagesaker . 

 Bruk av dobbeltrom?  

 Stimulisvak gruppe, større tetthet av 

tjenestemottakere, fare for økt uro. 

 Store endringer i brukervedtak og 

for omsorgspersoner. 

 Tjenestemottaker liten/ingen 

innvirkning på når tilbudet skal gis. 

 Medvirker til et redusert 

transportbehov fra Mørkved til 

Symra ifm dagtilbud. 

 Nedtrekk av Tiurveien ut fra de 

forhold at dette er den minst egnede 

bygningsmassen for brukergruppen.  

 

Fremtidig situasjon dagtilbud: 

 Tjenestemottakere må få sitt 

aktivitetsbehov på annen måte - > 

MÅ bygges opp i tilrettelagt bolig.  

 

Hvis så ikke skjer: 

 Fare for redusert livskvalitet og 

deltakelse i samfunnet jfr 

NOU2005:8 -> sosial ekskludering. 

 Fare for Reduksjon i fysisk aktivitet 

som svømming, ridning, gåtrening. 

 Redusert trening i ADL (activities 

for daily living). 

 Fare for utvikling av fysisk og 

psykisk sykdom, og dermed økt 

hjelpebehov. 

 Fare for utvikling av utagerende 

atferd. 

 Fare for økt bruk av makt og tvang. 

av Miljøtj.) 
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HO-øvrig 

Tjenesteområdene: HO-stab/felles, Tildelingskontoret, Boligkontoret, Kjøkkendrift, NAV Bodø og Helsekontoret  

Nr Tiltaksnavn Beskrivelse Tids-

perspektiv 

Besparelse Konsekvenser Prioritet Årsverk 

16 Redusere tilskudd til 

Kirkens bymisjon – 

avtale  

Jobb1/Englefabrikken: 

Lavterskel arbeidstilbud for rusavhengige – 

eget tilbud til kvinner gjennom 

Englefabrikken. Driftes av Kirkens 

bymisjon. 

 

Ny giv: 

Aktivitets – og fritidstilbud for tidligere 

rusavhengige i rehabilitering. Egen veileder 

i aktivitet. 

 

Møtestedet: 

Kafe med miljøarbeid åpent 11-15 tirsdag, 

onsd., fred. 

 

Ved varsel om 

opphør før 

1.nov. 2015 – 

kan avsluttes 1. 

febr. 2016 

1 495 000,- Kan medføre økte vedtak for oppfølging 

via Oppfølgingstjenesten psykisk helse og 

rus, økte vedtak støttekontakt 

 

Jobb1/Englefabrikken: 

Cirka 40 (2011) arbeidere får ikke 

arbeidstilbud med lønn og 

aktivitet/opplæring. Arbeidsledere 2 

årsverk bortfaller 

 

Ny giv: 

Tidligere rusavhengige i rehabilitering 

mister fritids – og aktivitetstilbud. 

 

Møtestedet 

Opp til 300 ulike gjester i rusmiljøet 

mister tilbudet (om lag 50 pr åpningsdag). 

Miljøtilbud med veiledning bortfaller. 

1  

17 Avvikle 

Frivillighetssentralen. 

 

Er et tilbud til frivillige som ønsker å bidra 

med samfunnsnyttig innsats. 

Et sted der slik innsats kan etterspørres. 

Samarbeidspart for ulike tiltak der frivillige 

og offentlig jobber sammen. Arena for ideer 

og igangsetting av aktivitet 

 

01.06.16 230 000,- 

(450 000,-) 

Bortfall av; 

 statlig midler til drift av Bodø 

Frivilligsentral (340.000 kr i 2014) 

 mange årsverk frivillig innsats (5 

årsverk i 2014) 

 et tilbud til frivillige i form av et sted 

der frivillige får meningsfylte 

oppgaver når de har tid og mulighet 

 et sted der brukere, pårørende og det 

 

14 

 

1  
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Noen oppgaver: 

- Sorggrupper for barn, ungdom og voksne   

- Fremme frivillig innsats på ulike måter; 

Frivillighetspris, Temamøter, Kurs, 

Veiledning, Informasjon 

- Følgetjeneste (privat og kommunal) For 

personer som trenger følge til lege, tannlege 

etc.  

- Samarbeidspart ved nye tiltak; eks 

Livsglede for Eldre og Møteplass  

- Besøksvenn til hjemmeboende. 

- Turfølge /hjelper for de som trenger noen å 

gå sammen med  

- Bistå ulike foreninger/org  med 

administrativ hjelp (regnskap, styrearb, 

arrangement med mer) 

- Prøver ut nye prosjekt; ”Hund i sykehjem” 

: En frivillig og hennes hund besøker 

Mørkved sykehjem to ganger i uka, svært 

populært for beboerne. 

offentlige kan etterspørre frivillig 

innsats  

 et kontor der ideer kan omsettes i 

handling på kort tid og komme 

mange til gode i form av trivsel, 

fellesskap og engasjement 

 et samarbeidsorgan som har 

frivillighet som høyeste prioritet 

 et kontor med åpen dør der alle kan 

komme innom med det de har på 

hjertet.   

 et sted for å innhente informasjon 

om frivillighet 

 et godt tilbud for Bodø kommune 

 

Nedleggelse av Bodø Frivilligsentral vil 

være å handle på tvers av den politiske 

utviklingen i Norge med økt satsning på 

frivillig innsats. 

18 

 

Avvikle Kjerringøy 

utekontor 

Legetjenester til befolkningen på Kjerringøy 

1 dag pr uke. (Dette kan utføres på 

legekontor i byen). 

 

A. Har en spesiell funksjon 

i forhold til beboere på BoGodt: 

- Hjemmetjenesten bruker også «labratoriet» 

for å ta blodprøver: CRP, INR, Hb, glucose, 

diverse sendeprøver til sykehus, urinprøver, 

og EKG, etter legens forordning. Dette for å 

kunne avklare i stedet for å sende brukerne 

til lege/legevakt og evt. innleggelse sykehus. 

- Helsestasjonen bruker kontoret her når lege 

og helsesøster har barnekontroll. 

- Fotpleier bruker lokalene her når det er 

Fra 01.06.16 143 000,- 

(285 000,-)  

Skulle kontorets dårligste brukerne reise 

til Bodø vil det bli veldig dyrt. Noen 

konsekvenser: 

Har ikke drosje her, så den må bestilles 

fra Bodø. Da kommer drosjen hit, må 

over med ferge, ta brukeren med, ventetid 

på neste ferge, fergeturen og så turen 

videre til Bodø. Det er snakk om mange 

tusen kroner for et besøk hos lege. 

(Samfunnsmessig dyrt) 

 

Det er mye arbeid for tjenesten å 

organisere slike turer til lege. Det skal 

passe med fergeruter, og følge må 

innleies/skaffes. 

 

6 

 

0,2 
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fotpleiedag for befolkningen på Kjerringøy. 

 

 

For mange av kontorets brukere må 

kontoret ha personale som følger dem, og 

det koster en dagslønn, med ventetiden 

både her og der. 

 

En slik bytur er veldig slitsomt for 

brukerne. Tjenesten vil da vente i det 

lengste før den velger å sende en bruker 

til Bodø, og små ting kan utvikle seg til 

store ting, helsemessig. 

19 Reduksjon 

kvalifiseringsprogram 

NAV 

Tilrettelagt program for langtids 

sosialhjelpsbrukere med formål å få 

brukerne ut i arbeid.  

2016-2019 1 500 000,- Et nedtrekk i kvalifiseringsprogrammet i 

denne størrelsesorden håndterer kontoret 

gjennom – på den ene siden - at antallet 

sosialhjelpsbrukere er noe lavere i dag, 

men også gjennom en aktiv bruk av andre 

statlige arbeidsmarkedstiltak. 

 

 

3 

 

20  Reduksjon av kvalitet 

og antall plasser på 

botilbud 

33 Beboere med rus/psykiatri får pr i dag 

omsorg, aktiviteter og hjelp til å mestre sine 

hverdagsutfordringer i hhv; Kvinnehuset 

(10), Brua (10) og Frelsesarmeens bo – og 

omsorgssenter (13). Driftsavtaler er sagt 

opp, men forlenget ut 2015.  

 6 700 000,- 

(10 000 000,-) 

Et forsvarlig minstenivå på bemanning 

må ligge til grunn for drift. Bemanning på 

Kvinnehuset foreslås i utgangspunktet 

lagt som mal. Endringer av dagens avtaler 

mht botilbud i rusomsorgen må sees i 

sammenheng med innflytting i H131. 

Dagens avtaler må forlenges i 2016, og 

sees i denne sammenheng. Forhandling 

med ideelle organisasjoner på 

minimumsdrift. Nedleggelse av et tiltak 

vurderes før en når grense for forsvarlig 

drift. Forsvarlig drift avhenger av 

målgruppe. Innleie av vaktselskap i stedet 

for personell kan bli aktuelt.   

 

Særlig de mest omsorgstrengende 

beboerne må det holdes fokus på og disse 

krever mest ressurser. For lite ressurser 

utgjør en sikkerhetsrisiko. Beboerne får 

kun bolig og tilsyn som ivaretar sikkerhet 

 

19 
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for beboere, personell og samfunnet for 

øvrig. Omsorg og rehabilitering blir så 

godt som fraværende. Boliger i markedet 

må leies inn og økte vedtakstimer i 

hjemmetjenesten kan forventes for 

beboere som blir uten bo – og 

omsorgstilbud 

21 Nedtrekk av 

grunnbemanning og 

tilpasning av 

arbeidstidsordninger 

(se egen tabell)  20 000 000,- 

(30 000 000,-) 

-  

5 

60 

22 Avvikle avtale med 

BOPRO - 

kommunalplasser 

Arbeidslignende dagtilbud   Økt behov støttekontakt, evt. oppfølging 

fra bolig eller miljøtjenesten. Se 

Miljøtjenesten / PLO pkt. 37. 

 

8 

 

23 Avvikle tilskudd 

Sommer sammen 

Tilskudd til Aktiv Hverdag OK for 

organisering av sommertilbud for 

funksjonshemmede -  

2016 270 000 Tiltaket må legges ned? 

Høyere egenandel brukere? 

Unge funksjonshemmede som ikke får et 

aktivitetstilbud i skoleferie. 

Medfører konsekvenser i OK avd 

 

 

4 

 

26 Avslutte kjøp av 

eksterne tjenester 

RIBO 

 2016-2019 250 000,-  Adm. tiltak 

(vurdering 

av TD-

kontoret).  
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Nr. 21 Nedtrekk av grunnbemanning og tilpasning av arbeidsordning (2016-2019) 

 
Tidsperspektiv: 2016 (20 mill kr).   

Besparelse: 2017-2019 (30 mil kr)  

Berørte årsverk: 60. For å kunne vise en skisse til årsverksfordeling ift videre arbeid etter beslutning/vedtak er det tatt utgangspunktet i en fordelingsnøkkel 

basert på budsjettstørrelse.  

 
Avdeling Konsekvenser Årsverk 

Institusjon  Dette vil påvirke kvaliteten på tjenestetilbudet.  

 Mer uro, større risiko for fall, og andre pasientrelaterte uønskede hendelser.  

 Mindre mulighet for aktivitet og å komme ut.  

 Konsekvens for ernæring og måltider.  

 Drift ikke i samsvar med krav i Kvalitetsforskriften.  

 Omplassering/oppsigelse av medarbeidere.  

 Større risiko for økt sykefravær.  

 Mindre tid til fag og kompetanseutvikling. 

 Forskyving av arbeidsoppgaver, mindre tid til ledelse. 

 Større turn over, og vanskeligere å rekruttere kompetanse.  

 Mindre attraktive arbeidstidsordninger med økt helgebelastning og kortere vakter.  

 Ikke søke sertifisering som Livsgledesykehjem. Tilbakebetale tilskudd fra Fylkesmannen. 

 Økt arbeidsbelastning på den enkelte saksbehandler ved Tildelingskontoret i en forventet mer krevende arbeidssituasjon, og større arbeidsbelastning 

på leder. 

 

 

  

(21,60) 

Hjemmetjenesten Hjemmetjenesten.  

 Reduksjon i aktivitetsnivå.  

 Redusert kvalitet på tjenesten.  

 Risiko for uønskede hendelser pga tidspress.  

 Større belastning på pårørende. 

 Flere avvik. 

 Flere klager. 

 Vurdere arbeidstidsordning.   

 Større arbeidspress på ansatte.  

 Risiko for økt sykefravær. 

  

(19,76) 
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 Omplassering/oppsigelse av medarbeidere. 

 Redusert omdømme for Bodø kommune.  

 

Hjemmetjenesten:  

 Avvikle tiltak som ikke er nødvendig helsehjelp. 

 Vurdere opphør av husvask. 

 Lavere bemanning gir lavere aktivitetsnivå/færre vedtak kan utføres. 

 Morgenhjelp senere på dagen(etter lunch), kveldshjelp tidligere (på ettermiddag). 

 

Bokollektiv/bofelleskap: 

 Redusert bemanning. 

 Mindre hjelp til beboere. 

 Mindre støtte til egenmestring. 

 Redusert kvalitet på tjenesten. 

 Ikke mulighet å gå ut med beboere. 

 

Rehabiliteringstjenesten 

 Lengre ventelister, økt ventetid. 

 Gruppetilbud avvikles. 

 Økt press på hjemmetjenesten. 

 Større risiko for sykehusinnleggelser. 

 Økt etterspørsel etter institusjonsopphold. 

 Reduksjon av tverrfaglig samarbeid. 

 

Rehabiliteringsavdelingen 

 Lengre rehabiliteringsprosesser. 

 Redusert kvalitet med dårligere effekt av oppholdet.  

 økning i antall liggedøgn – lavere omløp i plassene. 

 Lengre ventetid for pas fra sykehus, økte kostnader.  

 Flere utskrives direkte til hjemmet med økt trykk på hjemmetjenestene og mobile fysio- og ergoterapitjenester. 

 Redusert tverrfaglig samarbeid. 

 

Dagsenter 

 Redusert aktivitet. 

 Færre brukere. 

 Større pårørendebelastning. 
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 Økt etterspørsel etter hjemmetjenester og institusjonsplasser. 

 

 

Miljøtjenesten Fordrer reduksjon i vedtak, hvis ikke: 

 Vedtak ikke i henhold til behov.  

 Fare for økte klagesaker. 

 Fare for flere avvik og uønskede hendelser. 

 

Dersom redusert grunnbemanning, samme vedtaksmengde: 

 Sterkt redusert kvalitet. 

 Styre bemanning til kun ivaretakelse av liv og helse. 

 Fare for økt uro, utagering. 

 Redusert brukermedvirkning. 

 Fare for økt belastning på personell. 

 Fare for økt sykefravær. 

 Fare for turnover.  

 Fare for brudd for forsvarlighetskrav i AML kap. 4. 

 

Dersom reduksjon i kompetanse: 

 Fare for økte avvik og uønskede hendelser. 

 Flere søknader om dispensasjon fra kompetansekrav fra fylkesmann ved tvangsvedtak. 

 Fare for brudd på legemiddelhåndtering. 

 

(11,64) 

Helsekontoret Bodø legevakt: 

 Svakere beredskap for befolkningen, spesielt på dagtid. Mindre assistanse til lege – kan gi redusert inntjening på dagtid spesielt. Økt responstid på 

telefon. Forsvarlighet må vurderes. 

 Mindre stillingsstørrelser på ansatte, enda mer utfordrende å rekruttere. Svært utfordrende i dag. 

 Arbeidsoppgaver må overføres til regnskapsenheten. 

 Svekking av faglig oppdatering og utvikling. 

 Svært viktig å ROS-analysere konsekvenser, dette er ikke gjort. 

 

Havna legesenter: 

 Tapt inntjening cirka 40.000,- pr md. (480.000.- pr år). 

 Antall pas. uten fastlege – krevende liste. 450 pasienter må endre fastlege (her økes utgiften til privatpraktiserende leger med 192.000). 

 Reduksjon av helsesekretær kan begrense produktiviteten på legekontoret, og trolig redusere legenes inntjening. Lengre svartid på telefon. 

 

Rønvik legesenter: 

 

(2,9) 
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 Tapt inntjening cirka 65.000,- pr md. (780.000.-) per år. 

 Antall pas. uten fastlege – krevende liste. 900 pasienter må endre fastlege (her økes utgiften til privatpraktiserende leger med 192.000). 

 Sølvsuper vil miste 40 % legeressurs, som det vil være svært vanskelig å rekruttere ny lege til sykehjem og deltid. 

 Vi kan ikke redusere helsesekretær her, da det allerede er underfinansiert med 50 % stilling. 

 

Krisesentret: 

 En nedbemanning på dag- eller ettermiddagstid vil innebære at vi vi må kutte tilbud til dagbrukere, eller fjerne oppfølgingen til barn. Dette er et 

tilbud som allerede ikke ivaretas godt nok på bakgrunn av manglende ressurser. 

 Skal vi skjæres ned ut over dette, må Bodø kommune vurdere å stenge deler av tilbudet - for eksempel ikke gi tilbud til menn, eller bare ta i mot 

brukere uten barn.  Dette må i såfall alle samarbeidende kommuner opplyses om, da vi da ikke lengre gir et tilbud i tråd med lovpålegget og i 

henhold til samarbeidsavtalene. 

 

NAV Bodø En reduksjon i grunnbemanningen ved NAV Bodø innebærer en stor risiko for at sosialhjelpsutgiftene igjen øker. Når NAV det siste året har fått færre 

sosialhjelpsbrukere og et redusert forbruk på sosialområdet, er det nettopp gjennom aktiv oppfølging fra veiledere i NAV samt gjennom gode tiltak ut i 

arbeidslivet. Således ønsker kontoret mer å fokusere på et innsparingskrav for NAV gjennom mindreforbruk over kvalifiseringsprogrammet (se pkt 19) og 

økonomisk sosialhjelp. 

 

 

(1,67) 

Tildelingskontoret  Ikke ansette avdelingsleder i omgjort saksbehandlerstilling, og om nødvendig saldere ytterligere 20 % vakant stilling. 

 Økt arbeidsbelastning på både saksbehandlere og leder i en forventet krevende tid, men flere søknader, flere vedtak og flere klager. 

(0,91) 

HO-øvrig (rest)   (1,52) 

 K.dir. stab: Stillingsreduksjon gjennomført gjennom PFV prosjektet. Redusert evne til å håndtere løpende driftsoppgaver/følge opp lovpålagte oppgaver. 

Konsekvens for prosjekt, innovasjonsarbeid, kommunale planprosesser, og div. saksbehandling – politisk mv på avdelingsnivå.   

(0,45) 

 Boligkontoret: Selvfinansierende. Ingen overføringer. Inngår ikke i fordelingsnøkkel.  - 

 Kjøkkendriften er organisatorisk underlagt institusjonsdriften (i Arena ligger de fortsatt under HO-øvrig.); Forslag om å avvikle kjøkkenet på Furumoen. 

Behov som oppstår må håndteres av øvrig kjøkkendrift.    

(1,07) 

 Total (60,00) 

 

 


